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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PRÒ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

ATA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

 

Data: 23 de junho de 2020 1 

Horário: 14h às 17h 2 

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

Pauta:  4 
1. Informes  5 

2. Apreciação da Minuta de Resolução que dispõe sobre a oferta de estágios como disciplinas de 6 

inverno aos cursos das Áreas da Saúde e das Áreas Essenciais  7 

3. Apreciação da Minuta de Resolução que dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante dos cursos 8 

de graduação da UFJ  9 

4. Apresentação do GT: Diagnóstico para a retomada do ensino na UFJ  10 

5. Apresentação do GT: Estudo da situação das IES em tempos de pandemia  11 

6. Outros assuntos  12 

Presentes 13 
Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Marcos Lázaro Moreli (Biomedicina), Fabiano Campos 14 

Lima (Ciências Biológicas – Bacharelado), Frederico Augusto G. Guilherme  (Ciências Biológicas 15 

– Licenciatura), Joslaine Cristina Jeske de Freitas (Ciências da Computação), André Felipe Soares 16 

de Arruda e Carla Benitez Martins (Direito), David Michel de Oliveira (Educação Física – 17 

Bacharelado), Lilian Ferreira Rodrigues Brait (Educação Física – Licenciatura), Hellen Cristina 18 

Sthal (Enfermagem), Edmilson Santos Cruz  e Juliana Ceccato Ferreira (Engenharia Florestal), José 19 

Higino Damasceno Júnior (Física), Elaine Gouveia de Morais Sanches (Fisioterapia), Marcia 20 

Cristina da Cunha (Geografia – Bacharelado), Suzana Ribeiro Lima Oliveira (Geografia – 21 

Licenciatura), Marcos Antônio de Menezes (História), Tatiana Diello Borges (Letras Inglês), Paulo 22 

Roberto Souza da Silva (Letras Português), Adriana Araújo Cintra (Matemática), Juliete Teresinha 23 

Silva e Ana Paula da Silva Perez e Ana Paula da Silva Perez (Medicina), Cleusely Matias de Souza 24 

(Medicina Veterinária), Viviane Barros Maciel (Pedagogia), Raquel Maracaípe de Carvalho 25 

(Psicologia), Fernando José dos Santos Dias (Zootecnia), Roberta de Moura Assis Lima (CGA) e 26 

Denis Júnio de Almeida (Biblioteca). Presentes também: Paulo Freitas Gomes e Lázara Cristhiane 27 

de Assis Santana. 28 

Informes: 29 

- A Pró-Reitora de Graduação, Profa. Kamila informou sobre reuniões que ocorreram na última 30 

semana com os integrantes dos NDEs para estudo sobre a Instrução Normativa que regulamenta a 31 

elaboração dos PPCs dos cursos da UFJ e sobre a discussão da minuta sobre a Extensão como 32 

Componente Curricular (19/06). Solicitou aos conselheiros para reforçar a divulgação da abertura 33 

dos editais dos programas PIBID e Residência Pedagógica, com inscrições até dia 03 de julho aos 34 

cursos que foram contemplados. Informou a criação de um novo meio de comunicação com a 35 

comunidade acadêmica, o Boletim PROGRAD/PRAE, disponível no Portal da UFJ. 36 

- Prof. André informou a sobrea a Portaria 545/2020 que revoga a Portaria Normativa MEC nº 13, 37 

de 11 de maio de 2016. 38 

- O Bibliotecário Denis solicitou empenho das coordenações na divulgação de pesquisa sobre a 39 

aquisição de livros digitais para biblioteca, uma vez que poucos professores responderam ao 40 

questionário a respeito das editoras até o atual momento. 41 

- Profa. Luciana Elias (PRAE), apresentou os seguintes informes: realização do Fórum Acadêmico 42 

UFJ/PRAE, com a discussão do tema “Ensino em tempos de pandemia”, no qual os representantes 43 

dos estudantes levantaram suas demandas; e-mails que a PRAE está recebendo de alunos 44 

manifestando angústia por não estarem estudando e a possibilidade de abandonar os estudos para 45 
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trabalhar, já que não há previsão de retornar às aulas; comunicou que a PRAE buscará contato com 46 

alunos da UFJ que pertencem às comunidades indígenas e quilombolas para conhecer suas 47 

necessidades. 48 

Deliberações 49 
- Aprovadas, por unanimidade, a participação, com direito à fala, dos professores Luiz Carlos 50 

Bandeira (Secretário Municipal de Saúde) e Luciana Aparecida Elias (Pró-Reitora de Assuntos 51 

Estudantis). 52 

- Aprovação, por unanimidade, do acréscimo do ponto de pauta: Posição da gestão em relação à 53 

Portaria 544/2020 e Parecer 05/2020 do MEC. 54 

- Aprovação, com o registro de 13 votos favoráveis, 09 abstenções e 01 contrário, da Minuta de 55 

Resolução que dispõe sobre a oferta de estágios como disciplinas de inverno aos cursos das Áreas 56 

da Saúde e das Áreas Essenciais  57 

- Aprovação, com o registro de 21 votos favoráveis e 01 abstenção, da Minuta de Resolução que 58 

dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante dos cursos de graduação da UFJ. 59 

Considerações 60 

- Profa. Kamila colocou em discussão a Minuta de Resolução que dispõe sobre a oferta de estágios 61 

como disciplinas de inverno aos cursos das Áreas da Saúde e das Áreas Essenciais, solicitando que 62 

fosse também considerada a inclusão no mesmo documento a liberação de apresentação dos 63 

Trabalhos de Conclusão de Curso com a utilização de tecnologias da informação. Prof. Edmilson 64 

solicitou esclarecimentos a respeito das matrículas nas turmas de estágio. Prof. André questionou se 65 

a abrangência da minuta em discussão seria apenas para os cursos das áreas de saúde e áreas 66 

essenciais, conforme disposto no documento que recebeu. Caso contrário, alegou haver a 67 

necessidade de tempo para a discussão com o seu curso. Profa. Juliete questionou sobre o retorno do 68 

estágio, mencionou que havia solicitado fala do Secretário de Saúde de Jataí para a reunião, mas 69 

que ele não conseguiu participar. Disse que no atual momento o Curso de Medicina não tem 70 

condições para retorno dos estágios e aulas práticas, em função da pandemia e ausência de estrutura 71 

adequada e segura para receber os alunos nos locais de estágio para internato. Profa. Kamila 72 

esclareceu que a minuta não coloca a obrigatoriedade de oferta de turmas de estágio aos cursos. 73 

Cada curso que se enquadra na minuta deverá analisar se tem condições de aderir ao que está 74 

disposto no documento, o qual, portanto, possui caráter facultativo. Profa. Helen falou sobre a 75 

participação do Curso de Enfermagem nas atividades de estágio, de forma facultativa e sobre a 76 

necessidade de que a minuta seja aprovada para que os alunos de seu curso possam dar 77 

prosseguimento aos estágios. Colocada a proposta em votação, foram registrados 13 votos 78 

favoráveis, 09 abstenções e 01 voto contrário, contagem de votos que contempla a solicitação de 79 

alteração de voto manifestada pela Profa. Juliete, de favorável para abstenção. 80 

- Passando para o terceiro ponto de pauta, a Profa. Suzana apresentou a Minuta de Resolução que 81 

dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante dos cursos de graduação da UFJ. Mostrou algumas 82 

correções no texto a partir de sugestões encaminhadas por professores. Prof. Edmilson encaminhou 83 

sugestões de modificação do documento levantadas na reunião de colegiado do Curso de 84 

Engenharia Florestal. A Profa. Eliane apresentou as atribuições já elaboradas pelo curso de 85 

Fisioterapia para regulamentar o NDE e perguntou se o curso poderia criar mais quesitos 86 

específicos para o seu curso, além dos que constam na minuta em apreciação. Profa. Suzana 87 

respondeu positivamente ao questionamento da Profa. Eliana, mas solicitou cuidado para que não 88 

fossem acrescentadas atribuições que são de responsabilidade da coordenação ou de outras 89 

instâncias. Prof. André falou da importância de cada cursos elaborar suas resoluções específicas, 90 

uma vez que os cursos têm autonomia para isso. Encaminhou, entre outras sugestões, mudança do 91 

texto, no que diz respeito à composição dos NDE, que esta deve respeitar o equilíbrio na 92 

participação de pessoas com diferentes identidades de gênero; que os membros do NDE devem ser 93 

indicados pelas Unidades, ouvido o colegiado do curso e recomendação do próprio NDE.  94 

- Profa. Kamila realizou o relato do trabalho desenvolvido pelo GT: Diagnóstico para a retomada do 95 

ensino na UFJ. O grupo de trabalho elaborou questionários para ser encaminhados para docentes e 96 

discentes da instituição com o objetivo de levantamento de informações para a o diagnóstico. A 97 
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PRAE auxiliará no encaminhamento dos questionários para os alunos na próxima semana sendo 98 

necessário a ajuda de todos para ampla divulgação entre os discentes. Esclareceu, juntamente com o 99 

Prof. André e o TAE Daniel (CERCOMP), que os questionários foram elaborados em formulários 100 

que foram programados para devolver as informações coletadas sem a identificação dos 101 

participantes. Profa. Kamila esclareceu para a Profa. Viviane a forma como foram escolhidos os 102 

nomes dos integrantes dos GTs e o porquê do nome da Profa. Rosely constar no GT de estudos 103 

sobre outras Instituições de Ensino Superior. Disse que os dois GTs estarão se comunicando e 104 

trocando informação para a construção de seus diagnósticos. Foi esclarecido que quanto a 105 

identificação com a matrícula do SIAPE no questionário dos docentes é só para não ocorrer 106 

duplicidade de formulários, caso que já ocorreu, mas assim que finalizar a coleta esta identificação 107 

será excluída e não será repassada ao GT garantindo o anonimato dos participantes. 108 

- O Prof. Paulo fez apresentação de relato do trabalho realizado até o momento pelo GT: Estudo da 109 

situação das IES em tempos de pandemia. Relatou que o GT realizou uma reunião para estabelecer 110 

as diretrizes de trabalho e apresentou alguns dados já levantados pelo grupo. Ao todo 09 111 

universidades federais e 02 universidades estaduais estão trabalhando em regime de ensino remoto. 112 

Outras universidades estão com atividades parciais, sem ministrar disciplinas obrigatórias. A maior 113 

parte das universidades que retornaram com ensino remoto está utilizando as ferramentas e 114 

plataforma do Google, que já é utilizada pela UFJ. Disse que o GT irá estudar as resoluções que 115 

regulamentam o retorno das atividades com ensino remoto das universidades que já retornaram. 116 

Afirmou que das universidades pesquisadas a plataforma mais utilizada tem sido do G suíte Google, 117 

como o Meet, Classroom, entre outros. 118 

- A Profa. Raquel apresentou o último ponto a ser discutido, inserido a seu pedido na pauta da 119 

reunião - a análise da Portaria 544/2020 e Parecer 05/2020. Estes documentos liberam a substituição 120 

das aulas presenciais por meios digitais e a realização de estágios e aulas práticas de forma não 121 

presencial. Falou que a solicitação de inclusão de discussão deste ponto partiu da coordenação do 122 

Curso de Psicologia, pois a Associação Nacional de Educação e Psicologia e o Conselho Federal de 123 

Psicologia proíbem a realização de estágios de forma não presencial, justificando assim a 124 

necessidade de que esta discussão seja realizada no âmbito da UFJ. A Profa. Juliete manifestou 125 

preocupação em relação à portaria e parecer, pois o Curso de Medicina, no atual cenário de 126 

pandemia, não possui condições de retorno as aulas práticas ou estágio. Falou da ausência de um 127 

estudo sobre as condições do município de oferecer estágio de forma segura, o que inviabiliza a 128 

decisão do colegiado de retorno dos estágios. Prof. Marcos falou da importância desta discussão 129 

seja aprofundada e ampliada para além da Câmara, no âmbito da universidade. Prof. André 130 

mencionou a resolução criada pela UFG, que possui outra realidade e que a UFJ não deve segui-la 131 

sem colocar as especificidades de Jataí. Que os cursos da UFJ possuem diferentes realidades e por 132 

isso alguns conseguirão retornar outros não. Muitas coordenações ficarão em situação 133 

desconfortável por receber pressão para retorno baseado na regulamentação do MEC. A Profa. 134 

Kamila esclareceu que a PROGRAD não está tomando decisões de forma precipitada. Que está 135 

trazendo para discussão a minuta que traz a possibilidade de estágio para os cursos que o possam 136 

oferecer, de forma facultativa. Cada curso irá decidir com base em seus contextos e condições se 137 

retornará para o estágio, não sendo isso imposto para os cursos da UFJ. Finalizando a reunião, 138 

Profa. Kamila disse que todas as decisões a respeito do retorno ou não das aulas não presenciais 139 

será decidido no âmbito do CONSUNI e reforçou a necessidade de participação efetiva de todos 140 

neste espaço de decisões. 141 

Para constar, eu Carolina Oliveira e Oliveira lavrei a presente ata que segue assinada pela presidente 142 

dos trabalhos, Prof. Kamila Rodrigues Coelho e pelos conselheiros presentes mediante a lista de 143 

frequência. 144 


