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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PRÒ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

ATA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

 

Data: 09 de junho de 2020 1 

Horário: 14h às 16:20h 2 

Local: Reunião virtual, realizada por vídeo webconferência pelo aplicativo Google Meet 3 

Pauta:  4 
1. Informes  5 

2. Apreciação da ata da reunião do dia 25/05/2020.  6 

3. Apreciação da Instrução Normativa referente às Diretrizes para Elaboração e Submissão de 7 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) na UFJ. 8 

4. Definição dos nomes e cronograma para o GT: Diagnóstico para a retomada do ensino na UFJ.  9 

5. Definição dos nomes e cronograma para o GT: Estudo da situação das IES em tempos de 10 

pandemia.  11 

6. Apreciação da Proposta da Monitoria online. 12 

7. Apresentação do panorama geral em relação às IES em tempos de pandemia do COVID-19.  13 

8. Outros assuntos. 14 

Presentes 15 
Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Marcos Lázaro Moreli (Biomedicina), Fabiano Campos 16 

Lima (Ciências Biológicas – Bacharelado), Francisco Diogo Rocha Sousa (Ciências Biológicas – 17 

Licenciatura), Joslaine Cristina Jeske de Freitas (Ciências da Computação), André Felipe Soares de 18 

Arruda e Carla Benitez Martins (Direito), David Michel de Oliveira (Educação Física – 19 

Bacharelado), Lilian Ferreira Rodrigues Brait (Educação Física – Licenciatura), Hellen Cristina 20 

Sthal (Enfermagem), Edmilson Santos Cruz  e Juliana Ceccato Ferreira (Engenharia Florestal), 21 

José Higino Damasceno Júnior (Física), Elaine Gouveia de Morais Sanches (Fisioterapia), Marcia 22 

Cristina da Cunha (Geografia – Bacharelado), Suzana Ribeiro Lima Oliveira (Geografia – 23 

Licenciatura), Marcos Antônio de Menezes (História), Tatiana Diello Borges e Ana Paula 24 

Domingos Baladeli (Letras Inglês), Thábio de Almeida Silva (Letras Português), Adriana Araújo 25 

Cintra (Matemática), Juliete Teresinha Silva e Ana Paula da Silva Perez (Medicina), Alana Flávia 26 

Romani (Medicina Veterinária), Viviane Barros Maciel (Pedagogia), Raquel Maracaípe de 27 

Carvalho (Psicologia), Fábio Luiz Paranhos Costa (Química – Bacharelado), Ricardo Alexandre 28 

Figueiredo de Matos (Química – Licenciatura), Roberta de Moura Assis Lima (CGA) e Denis 29 

Júnio de Almeida (Biblioteca). Presentes também: Paulo Freitas Gomes e Lázara Cristhiane de 30 

Assis Santana. 31 

Informes: 32 

- A Pró-Reitora de Graduação, Profa. Kamila Rodrigues Coelho informou: que todos subprojetos 33 

inscritos no PIBID foram contemplados, sendo eles: Biologia; Alfabetização, Língua Portuguesa, 34 

História. Foi solicitado aos cursos envolvidos para acompanhar os editais que serão publicados 35 

para inscrição dos bolsistas e professores preceptores das escolas participantes; que atendendo às 36 

demandas variadas de levantamento de dados, a PROGRAD necessitará de informações das 37 

coordenações de curso da instituição. Solicitou a colaboração de todos os coordenadores presentes 38 

com o fornecimento de dados em tempo hábil; que os pró-reitores de graduação de diferentes IES, 39 

em reunião, estão construindo um documento denominado protocolo de retorno das atividades 40 

acadêmicas; uma preocupação dos pró-reitores e que estamos na mesma situação é quanto ao caso 41 

de não termos conseguido viabilizar o ingresso para os alunos 2020.1, assim, teremos dificuldade 42 

para inserir os estudantes 2021.1; Estão em conjunto tentando encontrar uma estratégia legal para 43 

viabilizar a entrada desses alunos da chamada pública; sobre a homologação do parecer do 44 
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Conselho Nacional de Educação nº 05/2020 de 01 de junho, cujo documento traz orientações com 45 

vistas à reorganização do calendário escolar e a possibilidade de cômputo de atividades não 46 

presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do 47 

novo Corona vírus (Covid-19). Entre outros assuntos importantes, o documento institui a liberação 48 

das atividades de estágio, avaliações e práticas laborais, neste período excepcional de pandemia, o 49 

que até então estava proibido. Reforçou o convite sobre o evento que envolve todas as instituições 50 

goianas (UEG, IFG, IF Goiano, UFCAT, UFJ, UFG), “Simpósio: Ciência, Arte e Educação” que 51 

iniciou ontem 08/06 e irá até o dia 16/06; e reforçou sobre como é a composição da Câmara 52 

Superior de Graduação. 53 

- O conselheiro, Prof. André coordenador do curso de Direito, informou sobre a realização de 54 

reunião pela Propessoas da UFJ, com pauta referente a férias, tramitação de processos, boletim de 55 

frequência e outras questões que, segundo o professor, perpassam as atribuições dos 56 

coordenadores. gO Coordenador das Bibliotecas, Denis informou que o Departamento de 57 

Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca está estudando a compra de livros digitais e no 58 

momento estão verificando quais as base e editoras que contemplam as bibliografias dos PPCs. 59 

Disse que já entraram em contato com várias editoras e comunicou que já foi enviado via e-mail, 60 

para que as coordenações encaminhem questionário para todos os professores por curso realizem 61 

avaliação da viabilidade de uso dos serviços oferecidos pelas plataformas das editoras 62 

encaminhadas no e-mail  63 

Deliberações 64 
- Aprovação, por unanimidade, com o registro de 27 votos favoráveis, da ata da reunião da Câmara 65 

Superior de Graduação do dia 25/05/2020. 66 

- Aprovação, com o registro de 24 votos favoráveis e 02 abstenções, da Instrução Normativa 67 

referente às Diretrizes para Elaboração e Submissão de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) na 68 

UFJ. 69 

- Aprovação, com o registro de 28 votos favoráveis e 01 abstenção, da alteração da composição 70 

dos membros dos Grupos de Trabalho criados na reunião anterior para estudar o retorno das aulas 71 

remotas, e a indicação dos nomes dos seus componentes: “GT: Diagnóstico para a retomada do 72 

ensino na UFJ” - Coordenadora: Profa. Kamila Rodrigues Coelho (Pró-Reitora de Graduação); 73 

Lucas Evangelista Marques (discente - Biomedicina); Jefferson Soares Reis (discente - 74 

Agronomia); Micael Silva de Freitas (discente - Engenharia Florestal); Carolina Oliveira e Oliveira 75 

(TAE - PROGRAD); Tatiana Franco Rodrigues Zanirato (docente - Letras Português); Cecília de 76 

Castro Bolina (docente - Agronomia); Daniel Silva Carvalho (CERCOMP); Thábio de Almeida 77 

Silva (NAI). “GT de Estudo da situação das Instituições de Ensino Superior do país”  sobre as 78 

estratégias adotadas por outras universidades que retornaram às aulas com ensino remoto - 79 

Coordenador: Prof. Paulo Freitas Gomes (Pró-Reitor Adjunto de Graduação); Camila Pereira de 80 

Vasconcelos Conrad (discente - Educação Física Bacharelado); Sebastião Martins Barbosa Júnior 81 

(discente - Engenharia Florestal); Bruna Salvador Ferraz Ferreira (discente - Medicina); Carolina 82 

Oliveira e Oliveira (TAE - PROGRAD); Emerson Carvalho de Souza (docente - Letras Português); 83 

Roseli Ribeiro Lima (docente - Pedagogia); Daniel Silva Carvalho (CERCOMP); Thábio de 84 

Almeida Silva (NAI), e a inclusão de dois representantes indicados do Curso de Direito. 85 

Considerações 86 
- A Profa. Suzana, Coordenadora de Currículo e Avaliação, explanou sobre a elaboração da 87 

Instrução Normativa referente às Diretrizes para Elaboração e Submissão de Projeto Pedagógico de 88 

Curso (PPCs) na UFJ. Fez referência a todas pessoas que contribuíram para sua construção, os 89 

documentos que foram utilizados como referência para sua elaboração e os princípios que devem 90 

ser contemplados nos PPCs dos cursos. Informou ainda, que o referido documento foi 91 

encaminhado para que as coordenações fizessem apreciação com seus pares, e que nas próximas 92 

semanas, a discussão sobre tal documento será ampliada, com previsão de reunião com os 93 

representantes dos NDEs dos cursos da UFJ. Esclareceu que todos os PPCs, mesmo os que 94 

entraram em vigência em 2020, deverão ser readequados à Instrução Normativa 01/2020 agora 95 

formulada pela UFJ, tendo em vista a migração dos cursos da UFG para a UFJ no sistema e-Mec. 96 
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Após a votação, o Prof. André solicitou que tomasse nota do motivo pelo qual absteve de seu voto, 97 

em função do pouco tempo para a apreciação do documento junto ao NDE de seu curso. 98 

- Definição dos nomes e cronograma para “o GT: Diagnóstico para a retomada do ensino na UFJ” 99 

e para o “GT: Estudo da situação das IES em tempos de pandemia”, a Profa. Kamila encaminhou, 100 

pela PROGRAD, uma proposta de modificação da composição dos membros dos GTs, sendo a 101 

proposta: 01 Coordenador (atribuição de sistematizar/organizar os dados); 02 docentes (01 do 102 

bacharelado e 01 da licenciatura); 01 Técnico Administrativo em Educação; 03 discentes; 01 103 

representante do CERCOMP e 01 representante do NAI. Profa. Kamila informou que encaminhou 104 

ofício circular via SEI para todas as Unidades informando que a indicação de nomes deveria ser 105 

feita até o dia 05/06, e os nomes que foram indicados até a referida data foram contemplados nesta 106 

nova proposta de composição dos GTs. O Prof. André pediu esclarecimentos sobre como se deu as 107 

indicações, e sobre o âmbito de escolha dos membros, se seria pelas Unidades ou pela Câmara de 108 

Graduação. Informou que não havia recebido o ofício circular encaminhado pela PROGRAD. O 109 

Prof. Fabiano falou sobre a sua preocupação a respeito do tempo que os GTs terão para apresentar 110 

um plano de trabalho, uma vez que ainda irão iniciar a organização de suas atividades no período 111 

de 15 dias. Falou sobre a necessidade apresentar para a comunidade acadêmica, em especial aos 112 

alunos, informações e decisões rápidas em relação ao retorno das atividades acadêmicas. Solicitou 113 

que a Câmara cobre da Reitoria respostas institucionalizadas sobre quando e como será o retorno 114 

das aulas. A Profa. Kamila esclareceu que a composição dos GTs já está contemplando a indicação 115 

de nomes realizada pelas coordenações, e que após a votação da Câmara, os grupos poderão iniciar 116 

os trabalhos para apresentar na próxima reunião. A respeito da solicitação de posicionamento da 117 

reitoria, informou que a reitoria irá se posicionar somente após a apresentação dos estudos e 118 

propostas aprovadas pela Câmara Superior de Graduação, por intermédio do trabalho dos GTs. A 119 

Profa. Viviane sugeriu a votação da sugestão de modificação da composição dos GTs, e que após 120 

decidido os nomes, seja dado um prazo para que a coordenação do Curso de Direito encaminhe sua 121 

indicação de membros. Tal sugestão foi colocada em votação ficando aprovada a alteração da 122 

composição dos GTs com a inclusão dos nomes a serem indicados pelo Curso de Direito até a 123 

próxima sexta-feira.  124 

- O Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Prof. Paulo apresentou a proposta de desenvolvimento de 125 

Monitoria online. Esclareceu que o objetivo é de oferecer aos estudantes e aos professores 126 

interação e aprendizado neste momento de pandemia. A ideia é que os alunos que já foram 127 

monitores façam a propostas de oficinas, seminários, palestra ou outros, com temas que não 128 

precisam estar necessariamente vinculados às disciplinas matriculadas. Assim, o aluno interessado 129 

deve convidar um professor para orientá-lo, o qual será certificado com carga horária referente à 130 

atividade que desenvolver. Frisou que a proposta é oportunizar aos alunos a possibilidade de 131 

realizar uma atividade registrada para outros alunos, de forma voluntária durante o período da 132 

pandemia, sem que esta atividade esteja necessariamente vinculada à disciplina de seu curso. Uma 133 

atividade facultativa com objetivo de aproximar os alunos neste período de pandemia. Sobre a 134 

proposta, houve questionamentos quanto ao acesso Internet e acesso às mídias digitais, estas que 135 

podem ser empecilhos aos docentes e discentes; houve questionamento se a proposta de monitoria 136 

online contempla ações isoladas, desvinculadas do edital de monitoria oficial da UFJ; relatos de 137 

que os alunos contemplados com monitoria ainda não foram chamados em função da suspensão do 138 

calendário acadêmico; questionamentos sobre a finalidade deste projeto e se ele estaria vinculado 139 

às disciplinas, pois caso contrário, a que tipo de projeto ou atividade de extensão o aluno estaria 140 

vinculado; sugestão de oferecimentos de cursos, não de forma institucional, uma vez que ainda não 141 

existe um plano institucional de retorno às aulas. Diante dos questionamentos, a proposta foi 142 

retirada da pauta e a presidente dos trabalhos solicitou aos coordenadores que façam discussões 143 

com seus pares e encaminhe sugestões para apreciação na próxima reunião da Câmara. 144 

- Apresentação do panorama geral em relação às IES em tempos de pandemia do COVID-19: a 145 

presidente relatou que está participando de reuniões do Colegiado de Graduação da Andifes e 146 

trouxe algumas ponderações a respeito para reflexão da Câmara e dos GTs que realizarão os 147 

diagnósticos.  148 
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Solicitação 149 

O Conselheiro André Felipe relatou que participou de parte da reunião com a Propessoas, mas 150 

depois foi excluído da sala virtual de reunião, sem qualquer justificativa. Solicitou que a 151 

PROGRAD peça esclarecimentos a este órgão sobre o porquê da sua exclusão e a justificativa das 152 

reuniões serem fechadas à participação dos coordenadores. 153 

Para constar, eu Carolina Oliveira e Oliveira lavrei a presente ata que segue assinada pela 154 

presidente dos trabalhos, Prof. Kamila Rodrigues Coelho e pelos conselheiros presentes mediante a 155 

lista de frequência. 156 


