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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

ATA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 
 

Data: 14 de setembro de 2021 1 

Horário: 14 h às 17 h40min 2 

Local: Reunião virtual, realizada por videoconferência pelo aplicativo Google Meet. 3 

Pauta: 4 

- Informes; 5 

- Minuta de Resolução que trata dos Procedimentos Relativos a Retomada Presencial e 6 

Gradual dos Componentes Curriculares Práticos na forma de Atividades Práticas 7 

Emergenciais.  (23070.046675/2021-18) – Relatora: Giulena Rosa Leite; 8 

- Outros Assuntos. 9 

Presentes:  10 

Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Rosângela Maria Rodrigues (Biomedicina), Fabiano 11 

Campos Lima (Ciências Biológicas Bacharelado), Fernando Aparecido de Moraes (Ciências 12 

Biológicas Licenciatura), Joslaine Cristina Jeske de Freitas (Ciências da Computação), André 13 

Felipe Soares de Arruda (Direito), Lilian Ferreira Rodrigues Brait (Educação Física 14 

Licenciatura), Hellen Cristina Sthal (Enfermagem), Juliana Ceccato Ferreira (Engenharia 15 

Florestal), (Física), Eliane Gouveia de Morais Sanchez (Fisioterapia), Simone Marques Faria 16 

Lopes (Geografia Bacharelado), Márcio Rodrigues Silva (Geografia Licenciatura), Marcos 17 

Antônio de Menezes (História), Tatiana Diello Borges (Letras Inglês), Fernando Ricardo 18 

Moreira (Matemática), Luiz Carlos Bandeira Santos Junior (Medicina), Alana Flávia Romani 19 

(Medicina Veterinária), Marcela Cristina de Moraes (Psicologia), Douglas Silva Machado 20 

(Química Licenciatura) Viviane Barros Maciel (Pedagogia), Vinício Araújo Nascimento 21 

(Zootecnia), Giulena Rosa Leite (Vice-reitora Pró tempore) Rafael Siqueira Silva (Pró-reitor 22 

adjunto de Graduação), Hanstter Hallison Alves Rezende (Pró-reitor a Pró Tempore 23 

Propessoas), Sabrina Toffoli Leite (Gestora Propessoas), Érica Virgínia Estêfane de Jesus 24 

Amaral e Juliana Flávia Ferreira e Silva Paranaíba (Representantes Técnico Administrativo), 25 

Christiano Peres Coelho (Representante Docente), Gabriel Nascimento de Castro, Giovana 26 

Rodrigues Nogueira e Nichaely Nathály Alves Tofolo (Representantes Discentes).  27 

Informes:  28 

A Pró-reitora de Graduação, Prof.ª Kamila, a pedido da PRAE, informou sobre a 3ª 29 

Mobilização Nacional Indígena e Quilombola. 30 

Deliberações: 31 

Após análise e discussão de todos os artigos constantes, houve a aprovação, por unanimidade, 32 

a Minuta de Resolução que trata dos Procedimentos Relativos à Retomada Presencial e 33 

Gradual dos Componentes Curriculares Práticos na forma de Atividades Práticas 34 

Emergenciais.  (23070.046675/2021-18) 35 

Considerações:  36 

A Vice-Reitora Pró tempore Giulena Rosa Leite apresentou a Minuta de Resolução que trata 37 

dos Procedimentos Relativos à Retomada Presencial e Gradual dos Componentes 38 

Curriculares Práticos na forma de Atividades Práticas Emergenciais para ser apreciada 39 

durante a reunião. Afirmou existir quatro cursos com condições e que gostariam de ofertar 40 
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disciplinas a partir do mês de outubro de forma presencial. No entanto, a aprovação da 41 

minuta referenciada deveria passar ainda pelo Comitê COVID e pela Propessoas. A 42 

Conselheira Cecília apresentou uma dúvida referente à contemplação da minuta, se haveria 43 

possibilidade em abarcar disciplinas que ainda seriam ministradas. A Pro-reitora Kamila 44 

esclarece que deveria abarcar os componentes cancelados semestres anteriores e as do 45 

semestre de 2021.1. O Conselheiro Douglas afirmou que se faz necessário pensar sobre os 46 

outros cursos que possam vir a demonstrar interesse posteriormente, como é o caso do curso 47 

de Química, que deseja retomar, desde que sejam aprovados os critérios de segurança e que 48 

consiga atender suas turmas de acordo com os critérios estabelecidos, solicitando que fosse 49 

um documento válido para todos os cursos. Durante o momento de discussão da minuta, a  50 

Conselheira Carla Benitez questionou sobre a importância do Protocolo de Biossegurança da 51 

UFJ ter previsões mais contextualizadas e sugere um adendo sobre inserir essa questão 52 

perante a realidade concreta da UFJ, o que permitiria um constante aprimoramento desse 53 

processo de Biossegurança. De acordo com a vice-reitora Giulena, há a existência de 54 

atualizações frequentes da região e do município, sendo relatadas sempre quando se fazem 55 

necessárias. Além de que, as avaliações de espaço são feitas sempre pelo Comitê COVID e 56 

CISSP, considerando as necessidades específicas de cada local, por isso é necessário 57 

especificar os locais onde ocorrerão as disciplinas, visto que, os processos que não trazem 58 

especificação tornam-se complexos respondê-los. Aponta ainda que, a maioria das disciplinas 59 

deverão ocorrer fora da universidade, sendo pertinente, de fato, obter uma resposta sobre a 60 

questão das atualizações sobre a COVID-19 regionais e municipais. Esclareceu ainda que 61 

como forma de não haver desacordo com o RGCG, a sugestão seria de colocar os diretores de 62 

unidades para serem os relatores no Consuni. A conselheira Hellen relatou sobre a sugestão 63 

da CISAU apresentada na minuta sobre as comissões de cada Unidade, alegando que, a ideia 64 

é de que as novas comissões não substituem as da universidade, mas que possam trabalhar em 65 

conjunto, como forma de garantir que as especificidades de cada unidade sejam seguradas. O 66 

Pró-reitor Hanstter complementa ainda que, com relação às comissões, é importante lembrar 67 

a existência da comissão CISSP como permanente para o cuidado com o trabalho, saúde e 68 

segurança do servidor e o Comitê COVID, que organiza todas as questões de segurança do 69 

espaço juntamente com a Secretaria de Infraestrutura. O comitê COVID tem caráter 70 

consultivo, dessa forma não há como ser solicitado fiscalização em laboratório, mas que 71 

existem documentos específicos capazes de oferecer suporte às demandas específicas de cada 72 

curso. A conselheira Alana explicou sua sugestão que tratava sobre o Protocolo de 73 

Biossegurança atualizado por mês ou semana. De acordo com a Conselheira Alana o 74 

protocolo ficou desatualizado por um período e o termo "periodicamente'', utilizado na 75 

minuta, tornaria algo distante. De acordo com a Pró-reitora, a atualização deverá ser 76 

constante, visto que, terão atividades específicas de ensino. O pró-reitor Hanstter afirmou que 77 

não existem garantias às formas de recomendação contra a COVID-19, sendo necessário 78 

existir apenas referências ao documento, que será constantemente atualizado de acordo com 79 

às condições da pandemia e novas orientações. A profª. Sabrina ressaltou a importância de 80 

considerar que são dois documentos diferentes, a minuta estaria baseada na proposta de volta 81 

às atividades práticas emergenciais e o protocolo de Biossegurança, que já está normalizado 82 

em uso, deverá se atualizar conforme a situação epidemiológica do momento. Informou 83 

também que a Diretoria de Saúde está se planejando ofertas de minicursos destinados ao 84 

público externo à UFJ e abrangerão também recomendações básicas e específicas aos alunos 85 

e os docentes. A conselheira. Cecília questionou sobre quem poderia compor as comissões e 86 

se haveria oferta de especializações para compor a equipe. De acordo com a pró-reitora 87 

Kamila as comissões seriam próprias de cada unidade. De acordo com o pró-reitor Hanstter, a 88 
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SDP já organizou as capacitações para os cursos que vão retornar, desta forma, a capacitação 89 

deverá ocorrer tanto para alunos que vão retornar ao presencial quanto para aqueles que 90 

estarão dentro de laboratórios. Caso seja aprovado que as unidades formem comissões dentro 91 

de suas estruturas, a CISSP deverá oferecer apoio às comissões. O conselheiro Fernando 92 

questionou sobre como deverá ser a higienização dos espaços. O pró-reitor Hanstter 93 

respondeu que na documentação específica deverá constar quais são as condições de higiene 94 

em que os espaços (laboratórios) necessitarão. O conselheiro Cristiano questionou sobre qual 95 

comissão ficará responsável pelas atualizações (Comitê COVID ou CISSP) e foi esclarecido 96 

que será a Comissão CISSP, mas sempre passará pelo Comitê COVID para apreciação. De 97 

acordo com a Profª. Sabrina, a minuta prevê a volta das atividades como um todo, no entanto, 98 

aqueles que desejam solicitar retorno, devem encaminhar a demanda do que é necessário para 99 

fins de se organizarem e perceberem se é possível ou não atender. O conselheiro Fabiano 100 

buscou esclarecimentos com relação aos técnicos que atendem os laboratórios durante o 101 

período de atividades de outros cursos e foi informado que não há necessidade direta dos 102 

técnicos participarem das atividades, contando apenas que eles deixem os materiais já 103 

reservados e separados. De acordo com a pró-reitora Kamila, em casos específicos é 104 

necessário realizar a discussão dentro das unidades. O conselheiro Fabiano questionou sobre 105 

os protocolos a serem seguidos quando um discente não apresentar o comprovante de 106 

vacinação atualizado e se poderia haver alguma forma de impedimento legal do discente não 107 

assistir às aulas. Sobre a vacinação, a Conselheira Rosângela afirma ser necessário observar a 108 

conduta da universidade com relação ao retorno e à exigência de vacinação (discente e 109 

docente). Como esclarecimento, a vice-reitora Giulena afirma não haver especificidades do 110 

MEC com relação à questão da vacinação, mas que poderá ser cobrado durante o plano de 111 

ensino da disciplina e afirma que a reitoria assumirá a responsabilidade. A pró-reitora Kamila 112 

complementa que não poderá escolher quais discentes poderão frequentar ou não às aulas, 113 

visto que a efetivação das matrículas seguirá os critérios contidos no RGCG. Decidiu-se  que 114 

a proposta de que todos vinculados à UFJ (TAEs, docentes, discentes, etc.) devem estar com 115 

o cronograma de vacinação completo, com o registro de 24 votos favoráveis (unanimidade). 116 

Com relação ao quantitativo de vagas ofertadas durante o período de matrícula, a Profª. Alana 117 

perguntou se seria necessário criar subturmas ou se poderia não ser ofertada a disciplina, 118 

obtendo da pró-reitora Kamila, a resposta de que para cada solicitação deverá ser feito o 119 

mapeamento de acordo com o quantitativo máximo e a legislação. 120 

Para constar, eu Gabriela Sanchez Benevides lavrei a presente ata que segue assinada pela 121 

presidente dos trabalhos, Profª. Kamila Rodrigues Coelho e pelos conselheiros após 122 

apreciação e aprovação. 123 


