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 Pauta: 4 

1. Informes 5 

2.  Minuta de Resolução que trata dos procedimentos relativos à retomada presencial e 6 

gradual dos componentes curriculares práticos, na forma de Atividades Práticas Emergenciais 7 

(APEs) (23070.025416/2021-45 e 23070.046675/2021-18) - Relatora: Joslaine Cristina Jeske 8 

de Freitas.       9 

3.  Outros assuntos 10 

 Presentes: 11 

Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Rosângela Maria Rodrigues e (Biomedicina), Fabiano 12 

Campos Lima  (Ciências Biológicas Bacharelado), Fernando Aparecido de Moraes (Ciências 13 

Biológicas Licenciatura), Joslaine Cristina Jeske de Freitas  (Ciências da Computação) André 14 

Felipe Soares de Arruda  (Direito), Giselle Soares Passos (Educação Física Bacharelado), 15 

Lilian Ferreira Rodrigues Brait  (Educação Física Licenciatura),  Hellen Cristina Sthal 16 

(Enfermagem), Deivid Lopes Machado (Engenharia Florestal),  José Higino Damasceno 17 

Júnior (Física), Eliane Gouveia de Morais Sanchez (Fisioterapia), Simone Marques Faria 18 

Lopes (Geografia Bacharelado), Marcos Antônio de Menezes (História), Tatiana Diello 19 

Borges (Letras Inglês), Fernando Ricardo Moreira (Matemática), Luiz Carlos Bandeira 20 

Santos Júnior (Medicina), Alana Flávia Romani  (Medicina Veterinária),  Raquel Maracaípe 21 

de Carvalho  (Psicologia), Hélen Cristine de Rezende (Química Licenciatura), Vinício Araújo 22 

Nascimento (Zootecnia),  Roberta de Moura Assis Lima (Centro de Gestão 23 

Acadêmica), Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca), Christiano Peres Coelho 24 

(Representante Docente), Ignácio Lindolfo Holdefer, Juliana Flávia Ferreira e Silva 25 

Paranaíba (Representantes Técnicos Administrativos em Educação), Giovana Rodrigues 26 

Nogueira, Nichaely Náthaly Alves Tófolo,  Washington Matheus Camargo Araújo, Gabriel 27 

Nascimento de Castro (Representantes Discentes), Américo Nunes da Silveira (Reitor Pro 28 

Tempore), Luciana Aparecida Elias (Pró-Reitora Pró Tempore de Assuntos Estudantis), 29 

Hanstter Hallison Alves Rezende (Pró-Reitora Pró Tempore Propessoas) 30 

Informes:  31 

A Pró-Reitora de Graduação Kamila Rodrigues Coelho informou que o processo de migração 32 

dos sistemas da UFG para a UFJ está apresentando alguns problemas, mas que Prograd e 33 

CERCOMP estão trabalhando para resolver os problemas, que são em quantidade menor que 34 

a apresentada durante a implantação do sistema na UFG. Informou que a Prograd está 35 

utilizando os e-mails institucionais da UFJ e alertou para a importância de todos utilizarem os 36 

e-mails institucionais, uma vez que a Prograd está encaminhando comunicações para estes 37 

endereços. Também informou que o Calendário Acadêmico do ano letivo de 2021 foi 38 

aprovado pelo Consuni e solicitou atenção dos coordenadores para as datas e eventos 39 

registrados no documento. A Profa. Alana, coordenadora do Curso de Medicina Veterinária 40 

informou que o seu curso e outros solicitaram há mais de um mês a criação do e-mail 41 

institucional, mas que até o momento não receberam e portanto, pediu a compreensão da 42 



Prograd no encaminhamento de comunicações. O Professor Christiano, representante dos 43 

docentes, informou que a partir da data de hoje, até o dia 20 de setembro, está aberto o 44 

período de realização da Avaliação Institucional da UFJ. Solicitou de todos os conselheiros 45 

ampla divulgação entre os pares. 46 

Deliberações:  47 

Aprovada a retirada da pauta única da reunião “Minuta de Resolução que trata dos 48 

procedimentos relativos à retomada presencial e gradual dos componentes curriculares 49 

práticos, na forma de Atividades Práticas Emergenciais (APEs) - documento encaminhado 50 

pela UAECISAU”, para que o documento seja discutido pela comunidade acadêmica e 51 

posteriormente apreciado pela Câmara Superior de Graduação em reunião dia 14 de 52 

setembro. A votação registrou: 16 votos favoráveis à retirada de pauta e apreciação da minuta 53 

encaminhada pela UAECISAU na reunião do dia 14/09; 11 votos para a apreciação da minuta 54 

na presente data; e 01 voto contrário à apreciação da minuta encaminhada pela 55 

UAAECISAU. 56 

Considerações: 57 

A Profa. Kamila deu início à reunião explicando que o motivo da convocação extraordinária 58 

em função ao atendimento da solicitação urgente encaminhada pela UAECISAU de 59 

apreciação de sugestão de minuta de resolução que trata do retorno das Aulas Práticas 60 

Emergenciais (APEs), elaborada a partir das discussões realizadas tendo como base a minuta 61 

apresentada pela Prograd na última reunião. Esclareceu que a reunião apresenta ponto de 62 

pauta único para que a Câmara tenha tempo hábil para discutir o documento com a 63 

participação de todos os conselheiros na discussão. Informou que a reunião será dividida em 64 

duas partes, sendo a primeira destinada à discussão sobre o retorno das APEs num contexto 65 

geral e a segunda parte a apreciação da minuta ponto a ponto, após a apresentação da relatoria 66 

que será feita pela Profa. Joslaine, Coordenadora do Curso de Ciências da Computação. O 67 

Prof. Marcos Menezes, Coordenador do Curso de História solicitou esclarecimentos da Profa. 68 

Kamila em relação ao encaminhamento da minuta para as unidades. Disse que na última 69 

reunião ele havia colocado o encaminhamento de votação da suspensão do ponto de pauta 70 

que tratava da apreciação da minuta para que a minuta fosse posteriormente enviada às 71 

unidades acadêmicas para que estas pudessem analisar e encaminhar sugestões para serem 72 

apreciadas pela Câmara. Questionou o porquê de o documento não ter sido encaminhado para 73 

as unidades, porque a UAECHL não recebeu o referido documento. A Profa. Kamila disse 74 

que na última reunião foi votada e aprovada a retirada do ponto de pauta a apreciação da 75 

minuta, e que em virtude da solicitação com urgência da UAECISAU, convocou a reunião 76 

para apreciar o documento encaminhado pela unidade que foi elaborado a partir das 77 

contribuições sugeridas pelos conselheiros na última reunião. Em seguida, passou a palavra 78 

para a Profa. Hellen, coordenadora do Curso de Enfermagem, apresentasse a justificativa da 79 

sua unidade para a solicitação de apreciação da minuta. A Profa. Hellen relatou que a 80 

UAECISAU encaminhou a minuta de retorno das aulas práticas em APEs e solicitou urgência 81 

em sua apreciação, uma vez que é necessário realizar uma série de procedimentos que 82 

garantam a realização das aulas presenciais práticas, desde o planejamento das aulas, oferta 83 

de turmas para as matrículas, adaptações dos espaços e quantificação dos alunos, previsão de 84 

materiais e outros, o que requer tempo. Reiterou que os cursos da área da saúde não têm o 85 

objetivo de impor o retorno das aulas práticas, mas que precisam que o retorno ou não seja 86 

decidido de forma rápida para ter tempo de organizar os procedimentos antes do início do 87 

próximo semestre. Disse que os cursos da UAECISAU também aguardaram a minuta ser 88 

encaminhada, mas como não receberam retorno, resolveram propor a análise da minuta 89 

anterior com as alterações que contemplam sugestões apresentadas pela Câmara na última 90 

reunião. Disse que solicitaram que fosse encaminhada para as unidades e que não sabia que 91 

os demais cursos não tiveram acesso ao documento. O Prof. Luiz Carlos, Coordenador do 92 



Curso de Medicina, solicitou a fala para corroborar com a Profa. Hellen e relatar o trabalho 93 

consubstanciado de planejamento do retorno de aulas práticas realizado pela coordenação de 94 

Medicina desde o início deste ano. O Prof. Marcos solicitou esclarecimentos a respeito da 95 

deliberação da última reunião sugerindo que fosse consultada a ata da reunião que 96 

provavelmente mostraria que foi decidido que a minuta seria alterada e encaminhada para a 97 

discussão nas unidades. A Profa. Cecília, Coordenadora do Curso de Agronomia, o Prof. 98 

Christiano e o discente Gabriel também afirmaram que entenderam que o documento seria 99 

encaminhado às unidades, e que as unidades não o receberam com antecedência conforme 100 

decidido para realização do debate. A Profa. Kamila esclareceu que a convocação, 101 

encaminhada dia 02 de setembro, indicava o número do processo com a minuta proposta pela 102 

UAECISAU. Em seguida, solicitou o direito de fala à duas discentes Ana Laura 103 

(Enfermagem) e Marcela (Medicina), o qual foi aprovado por unanimidade. As referidas 104 

alunas representantes dos Centros Acadêmicos de seus cursos apresentaram pesquisas 105 

realizadas junto aos seus pares tendo como tema o retorno das aulas práticas. Relataram que 106 

solicitaram a fala para apresentar as demandas específicas dos seus cursos que tem uma carga 107 

horária extensa de aulas práticas; que estão sendo prejudicados pois a falta das aulas práticas 108 

está fazendo com que os discentes que tem como pendência as aulas práticas para concluir os 109 

cursos estão parados sem desenvolver atividades acadêmicas. Apresentaram dados que 110 

apontam que a maioria dos alunos já tomaram a segunda dose da vacina e que até novembro 111 

provavelmente a maioria estará totalmente imunizada. Também relataram que a pesquisa 112 

revela que a maioria dos alunos deseja e podem cursar as aulas práticas presenciais e que 113 

podem arcar com os custos dos EPIs necessários para realizar as suas aulas. Rogaram aos 114 

conselheiros pela aprovação do retorno das APEs para os cursos que necessitam e tem 115 

condições de oferecer as aulas com segurança. O discente Lucas, do Curso de Biomedicina, 116 

também teve seu pedido de fala aceito pela Câmara. Segundo Lucas, os alunos de 117 

Biomedicina foram consultados há aproximadamente duas semanas e que aproximadamente a 118 

metade dos alunos não reside em Jataí e que parte destes manifestaram que teriam dificuldade 119 

de retornar para a cidade para cursar as aulas práticas presenciais e que parte dos alunos 120 

manifestaram que não teriam condições de arcar com os custos referentes à compra de EPIs 121 

necessários para a realização das aulas. Seguindo a reunião, o Prof. Américo realizou fala 122 

relatando o trabalho que a reitoria tem realizado desde o início do ano para preparar para o 123 

retorno das aulas práticas presenciais. Disse entender que a universidade é múltipla, mas 124 

solicitou que os conselheiros olhassem para o pedido dos cursos da área da saúde, uma vez 125 

que são poucos cursos, que solicitam a realização de poucas aulas. Reforçou o compromisso 126 

da reitoria de estar dispondo de recursos para garantir suporte para a realização das 127 

disciplinas de forma segura. Defendeu a apreciação da minuta, uma vez que não seria justo 128 

que outros cursos que estão em zona de conforto impedissem a discussão sobre o retorno dos 129 

cursos que querem e tem a possibilidade de retornar. O Prof. Marcos esclareceu que os 130 

conselheiros não estão querendo impedir a discussão do retorno, pelo contrário, no entanto, 131 

mencionou que o interesse é de discutir e planejar o retorno com base no plano apresentado 132 

pela universidade de forma segura e com certeza de que estão tomando a decisão certa, uma 133 

vez que o retorno afeta toda cidade. O Prof. André se solidarizou com a fala do Prof. Marcos, 134 

de que não estão colocando empecilho à discussão e apreciação da minuta, mas que buscam a 135 

discussão com tempo hábil com as bases. A Profa. Kamila disse que a minuta não é estranha 136 

à Câmara, pois é a mesma que foi discutida e que por isso todos já tem conhecimento e 137 

discutiram a mesma junto aos seus cursos. A representante discente Nichaely reforçou a fala 138 

dos discentes da área da saúde de que a maioria está vacinada com a primeira dose e defende 139 

o retorno das APEs. Após as discussões iniciais sobre a minuta, a Profa. Joslaine, designada  140 

para fazer a relatoria do documento a ser apreciado, apresentou o parecer positivo em em 141 

relação à aprovação da minuta de resolução, uma vez que esta propõe a adesão voluntária 142 



apenas para os cursos da área da saúde, desde que os setores técnicos da universidade 143 

também se manifestem favoráveis ao retorno e oferecimento de condições seguras de 144 

realização das APEs. O Prof. Hanster apresentou o trabalho realizado pela Propessoas para 145 

dar suporte ao retorno presencial com as APEs e declarou que em função de toda a 146 

preparação que está sendo realizada de protocolo de segurança, a Propessoas é favorável à 147 

aprovação da minuta. A Profa. Luciana Elias manifestou que a PRAE está aguardando a 148 

apresentação do quantitativo de turmas de APEs para que possam destinar a verba já separada 149 

para atender aos alunos com vulnerabilidade com abertura de edital para aquisição de EPIs. O 150 

Prof. Fabiano encaminhou a proposta de suspensão da apreciação da minuta encaminhada 151 

pela UAECISAU, para que ela seja enviada para as unidades fazerem a discussão da mesma. 152 

O Prof. Christiano concordou com a proposta de suspensão da apreciação na presente 153 

reunião, uma vez que considerando que para ter efeito a minuta de resolução ainda teria que 154 

ser aprovada pelo Consuni, haveria tempo de que a Câmara apreciasse o documento na 155 

próxima terça-feira, dia 14/09. A Profa. Alana encaminhou a proposta de que fosse apreciada, 156 

ainda na presente reunião, a primeira minuta proposta pela Prograd, uma vez que todos têm 157 

conhecimento da mesma. Em seguida, retirou a seu encaminhamento pois foi encaminhada a 158 

apreciação da minuta da UAECISAU. A Profa. Kamila então encaminhou para a votação 159 

duas propostas: Proposta 01 - Suspender a apreciação da minuta da UAECISAU hoje, 160 

encaminha-la para as unidades e realizar a apreciação em reunião no dia 14 de setembro; e 161 

Proposta 02 - Realizar a apreciação da minuta da UAECISAU ainda na reunião de hoje. 162 

Colocada em votação, a Proposta 01 foi aprovada com registro de 16 votos, a Proposta 02 163 

obteve 11, e 01 voto foi contrário à apreciação da minuta encaminhada pela UAAECISAU. 164 

Em outros assuntos, o Prof. Hanster divulgou a abertura de edital de seleção de professor e 165 

pediu empenho de todos na divulgação. Para constar, eu Carolina Oliveira e Oliveira lavrei a 166 

presente ata que segue assinada pela presidente dos trabalhos, Prof. Kamila Rodrigues Coelho 167 

e pelos conselheiros após apreciação e aprovação. 168 


