
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

ATA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO

Data: 23 de novembro de 2020
Horário: 14h00 às 15h20min
Local: Reunião virtual, realizada por vídeo webconferência pelo aplicativo Google Meet
Pauta:
1. Informes
2. Processos:
- Recursos contra exclusão:
020811/2020-51 Marcos Israel Ferreira de Souza (Biomedicina)
038110/2020-78 Jefferson Inácio Viana (Educação Física - Bacharelado)
- Projeto de Ensino:
032144/2020-59 Webinários para treinamentos sobre aulas remotas, de interesse da Profa.
Ariadne de Andrade Costa
3. Outros assuntos
Presentes
Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Rosângela Maria Rodrigues (Biomedicina), Fabiano
Campos Lima (Ciências Biológicas Bacharelado), Ana Paula Freitas Vilela Boaventura
(Ciências da Computação), André Felipe Soares de Arruda (Direito), David Michel de
Oliveira (Educação Física Bacharelado), Lilian Ferreira Rodrigues Brait (Educação Física
Licenciatura), Ana Cláudia Souza Pereira (Enfermagem), Márcia Cristina da Cunha
(Geografia Bacharelado), Rosana Alves Ribas Moragas (Geografia Licenciatura), Tatiana
Diello Borges (Letras Inglês), Adriana Araújo Cintra (Matemática), Juliete Teresinha Silva
(Medicina),Viviane Barros Maciel (Pedagogia), Nilton Cesar Barbosa (Psicologia), Ricardo
Alexandre F. de Matos (Química Licenciatura), Fernando José dos Santos Dias (Zootecnia),
Roberta de Moura Assis Lima (Centro de Gestão Acadêmica), Anne Oliveira (Biblioteca),
Helga Maria Martins de Paula (Representação Docente), Ignácio Lindolfo Holdefer, Natála
Nogueira Fonseca, Lázara Cristhiane de Assis Santana, Juliana Flávia Ferreira e Silva
Paranaíba e Érica Virgínia Estêfane de Jesus Amaral (Representação Técnico Administrativo
em Educação), Gabriel Nascimento de Castro (Representante Discente). Justificaram a
ausência: Marcos Lázaro Moreli (Biomedicina), Alana Flávia Romani (Medicina
Veterinária), Raquel Maracaípe de Carvalho (Psicologia), Giovana Rodrigues Nogueira
(Representante Discente).
Informes:
O Prof. Paulo Freitas Gomes, Pró-Reitor Adjunto de Graduação iniciou a reunião justificando
a ausência da Pró-Reitora Profa. Kamila Rodrigues Coelho e em seguida abriu espaço para
inscrição dos informes.
O primeiro informe foi realizado pela Bibliotecária Anne, que comunicou que com a
retomada do semestre letivo 2020.1, o Laboratório de Acessibilidade Informacional da
Biblioteca Flor do Cerrado/UFJ está recebendo das coordenações as demandas de adaptações
de materiais e equipamentos para os trabalhos direcionados aos alunos com necessidades
educacionais específicas de ensino.
A servidora Lázara Cristhiane comunicou que o formulário modelo dos Planos de Ensino das
disciplinas será publicado na data de hoje no sítio da PROGRAD, em página específica para



publicação dos documentos referentes à retomada do semestre letivo de 2020.1. Solicitou a
ampla divulgação do Plano de Ensino e da página no site da PROGRAD para todos os
docentes e discentes. Informou que a Instrução Normativa aprovada na última semana está
em fase final de correção e ajustes de linguagem e logo será publicada na página da
PROGRAD. O Calendário Acadêmico ainda passará pela aprovação no CONSUNI, na
reunião do próximo dia 25/11/2020, antes de ser publicado.
O Prof. Paulo Gomes informou sobre o edital de monitoria. Comunicou que os monitores do
Curso de Medicina foram convocados com a retomada antecipada de 2020.1. Com a
retomada do semestre 2020.1, comunicou que está aguardando as listas de monitores
aprovados no edital, que deve ser encaminhada pelas unidades, para publicar a convocação.
Deliberações:
- Aprovado o Recursos Contra Exclusão de interesse do discente do Curso de Biomedicina,
Marcos Israel Ferreira de Souza (Processo nº 23070. 020811/2020-51), por unanimidade
- Aprovado o Recursos Contra Exclusão de interesse do discente do Curso de Educação
Física Bacharelado Jefferson Inácio Viana (Processo nº 20370.038110/2020-78), por
unanimidade.
- Aprovado o Projeto de Ensino “Webinários para treinamentos sobre aulas remotas”,
cadastrado no SEI com número 23070,032144/2020-59, de interesse da Profa. Ariadne de
Andrade Costa
Considerações
Dando sequência à reunião, o Prof. Paulo citou os processos de recurso contra exclusão que
serão apreciados: Processo nº 020811/2020-51 Marcos Israel Ferreira de Souza
(Biomedicina) e o Processo nº 038110/2020-78 Jefferson Inácio Viana (Educação Física -
Bacharelado), todos dois tiveram como relator o Prof. Fabiano Campos Lima, Coordenador
do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado.
O Prof. Fabiano iniciou o relato do Processo nº 23070.020811/2020-51, de interesse do
discente do Curso de Biomedicina Marcos Israel Ferreira de Souza. Realizou a leitura do
requerimento com a solicitação e justificativa do aluno. Em seguida, leu o relato que
considerando o tempo que o aluno ainda possui para integralização, a existência de vagas e o
interesse expresso pelo aluno em terminar o curso, foi favorável ao deferimento da solicitação
do aluno. Aberto espaço para discussão, a Profa. Rosangela, Vice Coordenadora do Curso de
Biomedicina, comentou sobre a solicitação do aluno que recorreu à coordenação e foi
orientado quanto aos procedimentos para a abertura do processo. O Prof. Paulo colocou em
votação o recurso, que foi aprovado por unanimidade.
Processo de recurso contra exclusão, com o número 23070.038110/2020-78, de interesse do
discente Jefferson Inácio Viana (Educação Física - Bacharelado), também relatado pelo Prof.
Fabiano, que realizou a leitura do requerimento com justificativa do aluno alegando a
impossibilidade de continuar o curso em função do trabalho. Realizou a leitura do seu relato,
que apresentou análise do histórico acadêmico do aluno, dos documentos apresentados e
consideração do parecer favorável à solicitação do discente. O Coordenador do Curso de
Educação Física, Prof. David manifestou concordância com o parecer do Prof. Fabiano.
Colocado em votação, o parecer do Prof. Fabiano foi aprovado por unanimidade.
A servidora TAE Lázara Cristhiane esclareceu os procedimentos que devem ser realizados
pelas coordenações referentes aos processos de recurso contra exclusão.
Dando prosseguimento à reunião, o Prof. Paulo colocou em apreciação a aprovação ad
referendum do Projeto de Ensino número 23070.032144/2020-59, com o título Webinários
para treinamentos sobre aulas remotas, de interesse da Profa. Ariadne de Andrade Costa.
Colocada em votação, a Câmara Superior de Graduação manifestou-se favorável à aprovação
ad referendum do Projeto de Ensino, por unanimidade.
Atendendo à solicitação de alguns conselheiros, após esgotadas as pautas da reunião, a



servidora TAE Lázara Cristhiane projetou o Calendário acadêmico para prestar
esclarecimentos a respeito das datas do semestre letivo 2020.1.
A Profa. Juliete, Coordenadora do Curso de Medicina, solicitou orientação a respeito das
atividades práticas. Segundo a coordenadora, o Curso de Medicina se organizou para retornar
com as aulas práticas no mês de janeiro e o curso está preocupado com a impossibilidade de
retomada destas aulas. Prof. Paulo disse que não teria resposta a respeito. Lázara Cristhiane
também manifestou enquanto PROGRAD, informando que esta será pauta das próximas
reuniões, mas que até o momento não existe resposta para o questionamento.
A Profa. Lilian pediu esclarecimento sobre a análise da possibilidade de oferta no semestre
2020.1 das disciplinas teórico-práticas que podem ser ministradas pelo ensino remoto. A
Lázara Cristhiane informou que no momento, pela Instrução Normativa, as aulas práticas
somente serão ministradas de forma remota. Portanto, os professores e a coordenação devem
analisar cada disciplina. Se não for possível ministrar de forma remota, a unidade encaminha
a solicitação de cancelamento da disciplina para a PROGRAD cancelar. Disse que no
momento é essa a regulamentação, de acordo com o atual cenário, o qual pode modificar no
próximo ano. Comunicou que a PROGRAD estará aberta para receber as coordenações para
analisar os casos específicos quando solicitado. A Profa. Viviane solicitou a disponibilização
das datas das reuniões ordinárias da Câmara Superior de Graduação com antecedência. A
Profa. Helga relatou o crescente índice de adoecimento dos professores na instituição e
apontou a necessidade de que a instituição atente para este fato da sobrecarga de trabalho e de
reuniões. Chamou a atenção para a Instrução Normativa aprovada na última reunião que
garante o não retorno das atividades presenciais. Alertou para o fato de estamos na segunda
onda da doença e da ausência de segurança para o retorno com as aulas presenciais neste
momento. Mencionou a fala da Vice-Reitora que garantiu a impossibilidade de retorno
presencial, uma vez que não existe vacina e seguro disponível para os alunos.
O Prof. David solicitou orientação sobre como gerir situações que possam ocorrer na
coordenação, provenientes do fato de que alguns professores estarão neste momento
ministrando disciplinas e outros não, o que irá gerar dificuldades de administrar os recursos
humanos na coordenação. A Profa. Juliete comunicou que o Curso de Medicina não está
desenvolvendo aulas presenciais e que as aulas práticas que estão sendo ministradas, todas
são por ensino remoto. Citou a Portaria do MEC 544/2020, que permite que as práticas
podem ser ministradas presencialmente nos cursos da saúde. Disse entender a situação de
insegurança vivida no momento da pandemia, mas informou que o curso de Medicina,
mediante esta legislação, irá propor para janeiro o retorno presencial para a realização das
aulas práticas.
Não havendo mais temas para discussão, a mesa deu por encerrada a reunião, e para constar,
eu Carolina Oliveira e Oliveira lavrei a presente ata que segue assinada pelo presidente dos
trabalhos, Prof. Paulo Freitas Gomes e pelos conselheiros presentes mediante a lista de
frequência.


