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1.  Informes 5 

2. Apreciação das Atas das reuniões de: 16/04, 30/04, 18/05, 08/06 e 06/07/2021;  6 

3. Apreciação da Minuta que dispõe sobre os procedimentos relativos à retomada presencial e 7 

gradual    dos componentes curriculares práticos na forma de Atividades Práticas Emergenciais 8 

(APEs) (23070.042080/2021-85);  9 

4. Apreciação da Minuta do Calendário Acadêmico 2021 (23070.0241110/2021-71);  10 

5. Apreciação da Minuta de Resolução que cria o processo seletivo simplificado para as vagas de 11 

ingresso não preenchidas pelo SiSU (23070.042080/2021-85) 12 

6.  Proposta de Calendário de Colações de Grau 2020/2 (23070.042472/2021-44)  13 

7. Alteração/inserção de inciso no artigo 1 da Portaria 283/2021, 14 de maio de 2021 14 

(23070037896/2021-97) 15 

8. Instrução normativa PROGRAD/UFJ n° 01/2020, item 8 – Art.9 (Solicitação 16 

23070.037613/2021-15) 17 

 9. Outros assuntos 18 

 Presentes: 19 

Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Rosângela Maria Rodrigues e (Biomedicina), Fabiano 20 

Campos Lima  (Ciências Biológicas Bacharelado), Fernando Aparecido de Moraes (Ciências 21 

Biológicas Licenciatura), Joslaine Cristina Jeske de Freitas  (Ciências da Computação) André 22 

Felipe Soares de Arruda  (Direito), Giselle Soares Passos (Educação Física Bacharelado), Lilian 23 

Ferreira Rodrigues Brait  (Educação Física Licenciatura),  Hellen Cristina Sthal (Enfermagem), 24 

Juliana Ceccato Ferreira (Engenharia Florestal),  Eliane Gouveia de Morais Sanchez (Fisioterapia), 25 

Simone Marques Faria Lopes (Geografia Bacharelado), Pedro França Júnior (Geografia 26 

Licenciatura),  Tatiana Diello Borges (Letras Inglês),  Thábio de Almeida Silva (Letras Português),  27 

Fernando Ricardo Moreira (Matemática), Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior (Medicina), Alana 28 

Flávia Romani  (Medicina Veterinária), Viviane Barros Maciel (Pedagogia), Raquel Maracaípe de 29 

Carvalho  (Psicologia), Breno Almeida Soares (Química Bacharelado),  Hélen Cristine de Rezende 30 

(Química Licenciatura), Vinício Araújo Nascimento (Zootecnia),  Roberta de Moura Assis Lima 31 

(Centro de Gestão Acadêmica), Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca), Christiano Peres Coelho 32 

(Representante Docente), Lázara Cristhiane de Assis Santana e Fabiana Ferreira Santana , Juliana 33 

Flávia Ferreira e Silva Paranaíba , Érica Virgínia Estêfane de Jesus Amaral  (Representação 34 

Técnico Administrativo em Educação), Américo Nunes da Silveira (Reitor Pro Tempore), Luciana 35 

Aparecida Elias (Pró-Reitora Pró Tempore de Assuntos Estudantis), Hanstter Hallison Alves 36 

Rezende (Pró-Reitora Pró Tempore Propessoas), Katarinne Lima Moraes (Coordenadora do 37 

DASS/Propessoas). Justificou a ausência: Márcio Rodrigues Silva (Geografia Licenciatura).  38 

 Informes:  39 

A Pró-Reitora de Graduação Kamila Rodrigues Coelho, agradeceu o empenho de toda a equipe UFJ 40 

(Ana Paula, Aline, ASCOM, todos os coordenadores dos cursos, chefes de unidade, discentes que 41 

colaboraram no YouTube), pelo empenho para que o evento fosse realizado com êxito, de forma 42 

produtiva e o objetivo fosse atingido, afinal foram mais de três mil acessos as lives onde foi 43 

possível que a UFJ fosse apresentada aos alunos da educação básica de forma virtual. Kamila 44 

informou ainda que com relação ao e-mail institucional devido a migração do Sistema de Gestão 45 



Acadêmica (SIGAA) a equipe da PROGRAD enviará via e-mail institucional  todas as informações 46 

necessárias para todos através do domínio @ufj.edu.br. Em caso de dúvidas sobre a migração de 47 

como usar, solicitou que entre em contato com a equipe da SETI que está a disposição para 48 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. 49 

 Deliberações:  50 

Aprovada a retirada de apreciação do terceiro ponto de pauta da reunião - “Apreciação da 51 

minuta que dispõe sobre os procedimentos relativos à retomada presencial e gradual    dos 52 

componentes curriculares práticos na forma de Atividades Práticas Emergenciais (APEs) 53 

(23070.042080/2021-85)”, com o registro de 18 votos favoráveis e 09 votos contrários. 54 

Considerações: 55 

A Profa. Kamila solicitando que a apreciação das Atas das reuniões da Câmara Superior de 56 

Graduação dos dias: 16/04, 30/04, 18/05, 08/06 e 06/07/2021, fosse realizada como último ponto de 57 

pauta. Consultados os conselheiros, o posicionamento de 27 membros da câmara foi favorável à 58 

inversão do ponto de pauta. Na sequência, convidou o Pró Reitor Adjunto da Graduação Prof. 59 

Rafael Siqueira da Silva para fazer a fala inicial  do segundo ponto de pauta (Apreciação da 60 

Minuta que dispõe sobre os procedimentos relativos à retomada presencial e gradual dos 61 

componentes curriculares práticos na forma de Atividades Práticas Emergenciais (APEs). O Prof. 62 

Rafael, através de uma breve apresentação de slides contextualizou a situação, o porquê da 63 

proposta, os objetivos que levaram a  elaboração da minuta para que a CSG pudesse entender as 64 

perspectivas da construção dela com o objetivo do retorno gradual ser concretizado. Segundo o 65 

Prof. Rafael, essa minuta nasce a partir das necessidades de dar início a um debate sobre a retomada 66 

gradual de algumas atividades presenciais, sobretudo de professores e estudantes de algumas áreas 67 

específicas dentro das da nossa Universidade. O Professor Rafael solicitou que a temática viesse a 68 

ser apreciada ainda pela manhã. E prosseguiu: existe hoje, na Universidade um acúmulo de 69 

atividades práticas que foram interrompidas ou suspensas devido a Pandemia, existe também, 70 

estudantes que necessitam da oferta da volta dessas atividades práticas, há ainda uma necessidade 71 

de dar uma resposta à comunidade interna e externa sobre como que Universidade enquanto 72 

instituição tem demandado sobre apreciação dessa temática, uma vez que ela é importante e muito 73 

sensível nesse primeiro momento, sobretudo no contexto em que nós estamos. O objetivo é deixar 74 

claro as atuais condições da UFJ para a retomada dessas atividades. Lá no início, quando se iniciou 75 

a construção dessa minuta, a intenção era que a CSG pudesse discutir de certa forma um retorno 76 

gradual das atividades presenciais. Entendemos os desafios que nós temos enfrentado e percebemos 77 

que as condições não eram favoráveis a um retorno presencial efetivo dado o volume muito grande 78 

de atividades. O documento foi então encaminhado. Falou de como está o enfrentamento da 79 

Pandemia na região, do calendário de vacinação, do número de pessoas que já foram vacinadas, 80 

citou que o quadro de colaboradores da UFJ já está 100% vacinado com a primeira dose, que a 81 

prefeitura já está vacinando as pessoas a partir de 25 anos com a primeira dose. Falou da 82 

importância da CSG já se adiantar e trazer essa questão a ser discutida na  Câmara agora, Para 83 

elaboração da minuta foi realizado o levantamento de medidas que foram adotadas em outras 84 

Universidades para auxiliar a  entender qual seria o melhor caminho a ser adotado. Então essa 85 

proposta foi construída a partir de uma perspectiva com o intuito de propor uma organização a ser 86 

feita dentro de cada unidade levando em conta a perspectiva dia a dia de realização de um 87 

diagnóstico dentro de cada realidade e de quais são as necessidades particulares singulares dessa 88 

unidade a fim de que elas possam se pronunciar para ter uma perspectiva se é possível ou não fazer 89 

algum tipo de reforma. A intenção era que a minuta chegasse como uma ideia, de ser uma oferta 90 

facultativa e é muito importante para nós o parecer de vocês. A intenção da CSG  é dar liberdade 91 

para que dentro das unidades a minuta seja discutida, analisando a realidade de cada unidade, é 92 

viável? É possível a retomada de algum tipo de atividade? Como essas atividades podem 93 

efetivamente ser constituídas?  Disse que a PROGRAD  entende que cada unidade  possui uma 94 

realidade. Sugeriu um debate com todos. Falou sobre a responsabilidade de todos no processo. 95 

Disse que a intenção era deixar clara a autonomia para que as unidades de maneira responsável, 96 

atendendo a orientação estabelecida nos protocolos de biossegurança da UFJ, servindo de ponto de 97 



partida para o debate dentro das unidades  para a decisão ser tomada através da coletividade, 98 

Solicitou que seja encaminhado um relatório de justificativas para serem apreciadas pelos 99 

colegiados com o intuito de provocar mesmo, essa é a perspectiva. Após a apresentação do Prof. 100 

Rafael, o Prof. Américo, Reitor Pró Tempore da UFG fez uso da fala, para em um primeiro 101 

momento, contextualizar a postura tomada pela gestão desde o início da pandemia. Falou sobre o 102 

processo de retomada das aulas de forma remota com as adaptações e o apoio aos alunos para que 103 

pudessem adquirir equipamentos para assistir às aulas do período de inverno. Citou a atuação do 104 

Comitê Covid-19 da UFJ e a realização de cursos preparatórios para a comunidade acadêmica ainda 105 

no ano de 2020. Em março de 2021, segundo o Prof. Américo, alunos iniciaram um movimento em 106 

prol do retorno das aulas práticas. A gestão elaborou documento solicitando das unidades que se 107 

manifestassem a respeito da possibilidade de retornos das aulas práticas de forma presencial, sobre 108 

quais as possibilidades, de forma segura, considerando inclusive adaptações a serem realizadas nos 109 

espaços em que as aulas ocorrem e quantidade de alunos. O Prof. Américo informou que a partir 110 

dessa consulta, quatro cursos se manifestaram solicitando retorno das aulas práticas presencialmente 111 

para ministrar as disciplinas que são fundamentais para a formação dos alunos, para serem 112 

ministradas de forma emergencial, uma vez que não é possível serem ministrados de forma remota. 113 

Disse que 100% dos servidores da UFJ já se vacinaram com a primeira dose contra Covid e que 114 

provavelmente a partir de outubro estarão imunizados com a segunda dose. Disse que está presente 115 

para acompanhar a discussão, mas informou que a decisão será de todos, de forma remota. Pediu 116 

para que fosse discutido sobre o que fazer e como fazer para o planejamento do retorno das aulas 117 

presenciais quando possível, considerando a possibilidade de iniciar com as disciplinas que não 118 

podem ser ministradas remotamente. Disse que a decisão é da comunidade acadêmica e por isso a 119 

minuta foi elaborada no sentido de dar início à discussão. A Profa. Kamila abriu espaço para 120 

inscrições para fala, justificando a necessidade de pensar sobre o retorno das aulas práticas 121 

presenciais, em especial pelo fato de que alunos estão sendo prejudicados pois precisam de apenas 122 

as aulas práticas do curso para se formarem. O Prof. Douglas iniciou a sua fala relatando que em 123 

seu curso, como em outros cursos, detectou a falta de consenso a respeito da retomada das aulas 124 

práticas presenciais e por esse motivo, o relatório que realizou baseou-se em análise técnica do 125 

tema. Defendeu que deveria ser votado, antes da minuta, se aprova ou não o retorno das aulas 126 

práticas presenciais. Disse que o Curso de Química é muito impactado com a ausência das aulas 127 

práticas e que 50% das disciplinas do curso foram canceladas. Em relação à minuta, disse que a data 128 

do retorno é de 2020.2, mas que isso não é concebível por ele. De acordo com as consultas que fez 129 

junto ao seu curso, defendeu que o retorno deve ser em janeiro de 2022. O discente Gabriel relatou 130 

que não há concordância em relação ao retorno com as aulas práticas presenciais entre os discentes. 131 

Ponderou que muitos alunos defendem o retorno, pois necessitam concluir o curso e estão com 132 

pendência das disciplinas práticas, no entanto, considerou que falta a construção de uma alternativa 133 

de retorno coerente e segura, que considere não só questões administrativas como na minuta, mas 134 

questões essenciais como vacinação, já que a responsabilidade é grande pois estamos discutindo 135 

ações que colocam vidas em perigo. Questionou sobre a abertura do Restaurante Universitário 136 

(RU), sobre o transporte e a possibilidade de destinação de subsídios para auxílio de alunos na 137 

compra de EPIs, fatores essenciais que garantem a permanência dos alunos nos cursos, sobretudo 138 

aos alunos mais vulneráveis financeiramente. Defendeu a construção de uma alternativa sólida, com 139 

segurança, pois está sendo discutido questões que afetam diretamente a vida das pessoas. O Prof. 140 

Douglas defendeu a necessidade de, na minuta, realizar a definição das APEs (Atividades Prática 141 

Emergencial) e como ela se diferencia do regime normal jurídico, uma vez que seguirá uma 142 

normativa que inclui um plano de biossegurança. Disse que o Plano de Retorno da UFJ elaborado 143 

há um ano e meio está desatualizado, pois não inclui tudo que se aprendeu sobre a variante Delta, 144 

sobre o uso de máscaras e outros conhecimentos sobre o Covid-19. Defendeu, com base em 145 

conhecimentos técnicos como químico e pesquisador, que o plano deve ser revisto e atualizado 146 

prevendo não só quantidade, distância de pessoas, mas também o limite de tempo em que as pessoas 147 

possam ficar em sala. Questionou sobre a possibilidade de testagem em massa e sobre o plano de 148 

ação de controle epidemiológico em caso de contaminação de professores e alunos, prevendo 149 



quando as aulas serão suspensas, como serão repostas. Defendeu que a reitoria deveria definir se irá 150 

oferecer máscaras aos alunos e recomendou realização de testagem em massa. A Profa. Alana 151 

relatou a discussão realizada sobre o retorno das aulas práticas presenciais no Curso de Medicina 152 

Veterinária, que considerou o quanto alunos estão prejudicados, mas que votaram contra a minuta 153 

pois consideram que os cursos deveriam voltar presencialmente em conjunto, não individualmente. 154 

Justificou que o retorno das disciplinas práticas individualmente irá possibilitar que unidades, 155 

cursos, professores realizem atividades de formas diferentes, o que impacta na universidade como 156 

um todo, o que impacta na isonomia que a minuta defende. A respeito do protocolo de 157 

biossegurança, mencionou que falta constar quem é responsável por analisar a quantidade de alunos 158 

e as condições de segurança no local. Sobre a minuta, citou que o documento coloca a 159 

responsabilidade de análise e planejamento de quantidade de aluno e uso dos espaços com 160 

segurança, a avaliação da qualidade do ensino, mas questionou se os professores deveriam e teriam 161 

conhecimentos técnicos para realizar tais ações. O Prof. Fabiano  manifestou as ponderações 162 

realizadas no Curso de Ciências Biológicas que apresentaram a necessidade de retorno, mas julgou 163 

necessário haver a informação de quem se responsabilizaram em situação de haver um surto da 164 

Covid-19. Disse que os laboratórios do curso necessitam de materiais e condições estruturais, e por 165 

isso, fica temeroso de como prover condições de biossegurança aos alunos nessas condições em que 166 

falta manutenção da estrutura física. Citou a condição de vulnerabilidade de muitos alunos que 167 

precisam usar o transporte público e  a estrutura de acesso e manutenção da sua permanência na 168 

universidade. Questionou os protocolos de higienização dos ambientes, perguntou se há 169 

funcionários para atender a essa demanda de higienização. A Profa. Raquel, Coordenadora do Curso 170 

de Psicologia relatou que o seu curso se organizou de forma remota e por esse motivo, não 171 

manifestou a necessidade neste momento de pandemia em retornar com as aulas práticas 172 

presenciais, apesar de considerar a importância e necessidade de planejar e discutir o retorno 173 

presencial. Informou que o SPA, serviço escola referência, espaço de ensino, pesquisa e extensão do 174 

Curso de Psicologia necessita de reparos, e por esse motivo no momento não é possível retornar 175 

presencialmente sem que seja realizada reforma no espaço. O Prof. Hanstter respondeu os 176 

questionamentos referentes ao que concerne à Propessoas. Reconheceu que o Plano de Retorno das 177 

Atividades Presenciais elaborado no ano passado encontra-se desatualizado e informou que irá 178 

encaminhá-lo para atualização, considerando os novos conhecimentos elaborados sobre a pandemia 179 

no último ano. Sobre a aquisição de EPIs, informou que em função da NR-6, a universidade tem a 180 

obrigação de adquirir EPIs apenas para o uso de servidores. A aquisição dos alunos é feita 181 

individualmente por eles, mesmo antes da pandemia. No entanto, informou que os cursos que 182 

desejarem e puderem retornar com as disciplinas práticas presenciais irão se reunir para realizar o 183 

levantamento a quantidade de alunos retornarão e com base nesse quantitativo, a PRAE publicará 184 

edital para aquisição de EPIs aos alunos que comprovarem vulnerabilidade financeira. Disse ainda 185 

que a Propessoas está organizando um formulário próprio para a solicitação de EPIs para as 186 

unidades e setores da universidade. Em relação aos estragos nas estruturas físicas dos prédios das 187 

salas de aula e laboratórios, solicitou que professores e coordenadores encaminhe ofício informando 188 

os locais que precisam de reforma e/ou manutenção da Secretaria de Infraestrutura da UFJ - 189 

SEINFRA. Esclareceu que em casos de surtos de infecções por Covid na universidade, a Propessoas 190 

será a pró-reitoria responsável dar os encaminhamentos necessários, junto à Comissão de Saúde do 191 

Trabalho da UFJ. Neste sentido, conversas estão sendo realizadas para elaborar protocolo de ação, 192 

em que sejam criadas subcomissões em cada unidade para adaptação dos espaços e fiscalizar se os 193 

protocolos de biossegurança estão sendo atendidos por servidores docentes, técnicos 194 

administrativos e alunos. Também informou que de acordo com a demanda de turmas que irão 195 

retomar as aulas presenciais, a Propessoas irá analisar o espaço e o funcionamento do RU para 196 

atender os alunos, e sobre a higienização dos espaços, disse que já existe um protocolo específico 197 

orientando o trabalho dos trabalhadores da limpeza, que já participaram de treinamento específico a 198 

respeito. A Profa. Luciana Elias agradeceu o convite para participar da reunião, que considerou de 199 

suma importância e esclareceu que a PRAE trabalha de acordo com as demandas de solicitações 200 

que são encaminhadas, para planejamento e análise de atendimento aos pedidos com a única verba 201 



que a PRAE dispõe, proveniente do PNAES. Mesmo antes da pandemia, por esse motivo, segundo 202 

a professora, muitas vezes o planejamento de verbas para o RU era difícil de ser realizado em 203 

função da imprevisibilidade do número de alunos que fariam uso dos serviços do restaurante. 204 

Assim, solicitou que sejam encaminhadas à PRAE, as demandas dos cursos que pretendem realizar 205 

aulas presenciais e dos números de alunos a serem atendidos, para que seja avaliada a abertura do 206 

RU e a destinação de verbas para edital para aquisição de EPIs para os alunos que necessitam. A 207 

Profa. Kamila esclareceu que no momento não será possível o retorno de todos os alunos, apenas 208 

dos que realmente necessitam. Falou que há a possibilidade dos cursos ofertarem as disciplinas com 209 

carga horária condensada, o que permitiria iniciar as aulas no mês de novembro. Disse que em caso 210 

de agravamento do número de casos de infecção decorrentes da pandemia, a reitoria assume a 211 

responsabilidade de interromper as aulas presenciais, da mesma forma que foi feito em março do 212 

ano passado. O Prof. Fernando, coordenador do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 213 

reconheceu a relevância e a urgência de planejar o retorno gradual das aulas práticas presenciais. No 214 

entanto, apontou alguns problemas em relação ao texto da minuta, como a indicação de retorno 215 

ainda no ano letivo de 2020 e a ausência de indicação de qual setor é responsável por avaliar os 216 

espaços e as práticas de biossegurança necessários para as aulas. Defendeu que o documento 217 

deveria voltar para ser avaliado nas coordenações, pois sua votação nesta reunião seria precipitada. 218 

O Prof. Américo comunicou que a intenção da reitoria, ao submeter a minuta a avaliação na 219 

Câmara, era de iniciar as discussões sobre o retorno das aulas presenciais de forma coletiva, com a 220 

participação de todos os cursos, com as suas particularidades. A apresentação do documento tem o 221 

objetivo de registrar as decisões, para que não fique apenas no discurso o planejamento da retomada 222 

das aulas presenciais. O Prof. José Higino relatou que o Curso de Física conseguiu realizar 223 

adaptações nas disciplinas para que todas pudessem ser ofertadas, no entanto, discorreu sobre como 224 

a aprendizagem ocorre mais efetivamente nas aulas em que os professores utilizam o laboratório. 225 

Por isso, considerou a importância de pensar o retorno das aulas presenciais práticas para que o 226 

interesse dos alunos e a aprendizagem ocorra da forma adequada. Perguntou se em caso de surto de 227 

infecção por Covid-19, se as aulas seriam canceladas, ou retornariam ao modelo remoto e se os 228 

planos de ensino iriam prever esta eventualidade. A Profa. Kamila respondeu que no caso de surto 229 

de Covid, a Prograd agiria com flexibilidade para atender ao que fosse necessário, e que este 230 

documento que está sendo elaborado pode apresentar a previsão de ações a serem tomadas neste 231 

caso. A Professora Hellen, coordenadora do Curso de Enfermagem relatou que no início da 232 

discussão sobre o retorno das aulas práticas presenciais no ano passado, a maioria do colegiado do 233 

seu curso foi contrária à ministração de aulas presenciais em função da falta de vacinas e de um 234 

planejamento que garantisse a biossegurança dos envolvidos. No entanto, hoje a realidade é outra, 235 

pois a maior parte de alunos está imunizada, o planejamento da estrutura a protocolos das atividades 236 

foram elaboradas e por esse motivo 90% dos alunos recentemente consultados são favoráveis e 237 

frequentaram as aulas se garantida a segurança, e 80% dos professores também são favoráveis ao 238 

retorno. Defendeu que em situações em que o curso deseje retornar com aulas presenciais e seja 239 

possível a realização das aulas com segurança, é favorável às aulas práticas presenciais por adesão, 240 

como medida de destravar as grades das disciplinas e possibilitar aos alunos seguirem o fluxo. A 241 

Profa. Gisele informou que o Curso de Educação Física também adaptou suas disciplinas e não 242 

deixou de ofertar nenhuma disciplina aos alunos do seu curso que optou por aguardar o momento 243 

oportuno para retornar presencialmente com segurança. Comunicou a ausência do prédio do Núcleo 244 

de Práticas Corporais - NPC no Plano de Retorno das aulas presenciais da UFJ. Ponderou que 245 

considerando, as correções sugeridas para a minuta e mudança de data de retorno, que seja 246 

apreciado o documento para garantir a possibilidade de retorno para os cursos que querem e podem 247 

retornar. A Profa. Cecília, coordenadora do Curso de Agronomia, informou que o seu curso também 248 

não chegou a um consenso a respeito do retorno das aulas práticas presenciais. Defendeu a 249 

necessidade de que conste no documento a possibilidade dos discentes cancelarem a matrícula a 250 

qualquer momento, uma vez que os alunos têm apresentado uma série de problemas decorrentes da 251 

pandemia e das dificuldades financeiras, o que coloca muitos em situação de vulnerabilidade. Não 252 

concordou com a minuta no que diz respeito à responsabilização de coordenadores de curso e 253 



diretores das unidades por analisar os espaços e fiscalizar a segurança sanitária durante as aulas, 254 

uma vez que a universidade possui servidores com conhecimento técnico para realizarem estas 255 

atividades. O Prof. Douglas sugeriu que seja colocado no documento um dispositivo que faculte a 256 

possibilidade de oferta das disciplinas de forma condensada e manifestou-se contra o ensino 257 

híbrido, uma vez que os cursos não dispõem de material adequado e aumenta sobremaneira e 258 

inviabiliza o trabalho didático desenvolvido pelos professores. O Prof. Fernando defendeu a não 259 

apreciação da minuta sem que a base fosse consultada e o documento revisto a partir dessa 260 

discussão. O Prof. André, coordenador do Curso de Direito, manifestou a apreensão do risco de 261 

assumir a responsabilidade de retornar no presente momento com a pandemia em curso e a 262 

população sem a imunização necessária. Considerou que a vacinação está avançando, os índices de 263 

contaminação estão caindo e por isso, julgou prudente aguardar evitando assim riscos à vida das 264 

pessoas. Defendeu que a Câmara retire posicionamento a respeito da minuta que será levado para 265 

apreciação do CONSUNI. A Profa. Eliane, coordenadora do Curso de Fisioterapia, informou que o 266 

seu curso realizou todas as adaptações possíveis para a oferta das disciplinas práticas que foram 267 

possíveis desmembrar. No entanto, as práticas não podem ser ministradas neste momento, uma vez 268 

que a base do trabalho do fisioterapeuta é o toque, o uso das mãos, o que não permite o 269 

distanciamento necessário. Além disso, nas aulas práticas os alunos precisam fazer exercícios de 270 

respiração, de sopro sem o uso de máscaras para observação. As aulas práticas, portanto, não podem 271 

ser realizadas com biossegurança necessária para resguardar os alunos e professores da 272 

contaminação. Além deste fato, relatou a impossibilidade de realização das aulas em função da 273 

subformação que é necessária e decorrente aumento de carga horária de professores que não 274 

conseguirão atender às suas aulas. De acordo com levantamento realizado no curso, para atender 275 

aos alunos de forma adequada é necessário o dobro do número de professores que o Curso de 276 

Fisioterapia possui hoje. O Prof. Américo sugeriu a suspensão da votação da minuta para que o 277 

documento seja discutido junto às bases. O Prof. Douglas encaminhou a retirada da apreciação da 278 

minuta da pauta da reunião ou o pedido de vistas, para que sejam incluídas as sugestões levantadas 279 

na reunião. O Prof. Marcos Menezes encaminhou a retirada de pauta da reunião a apreciação da 280 

minuta, para que seja discutida e posteriormente volte para ser apreciada na próxima reunião da 281 

Câmara. A Professora Kamila encaminhou para votação a retirada da minuta do ponto de pauta da 282 

reunião. A retirada foi aprovada, com o registro de 18 votos favoráveis e 09 votos contrários. 283 

Atendendo a pedidos de alguns conselheiros, a Profa. Kamila informou que a Prograd irá 284 

acrescentar na minuta sugestões apresentadas na reunião e em seguida encaminhará para a 285 

discussão nas unidades. Sem mais para o momento, a Profa. Kamila encerrou a primeira parte da 286 

reunião que será retomada no período vespertino. Para constar, eu Carolina Oliveira e Oliveira 287 

lavrei a presente ata que segue assinada pela presidente dos trabalhos, Prof. Kamila Rodrigues 288 

Coelho e pelos conselheiros após apreciação e aprovação. 289 


