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Editorial

A UFCAT e os desafios do Período Suplementar Excepcional (PSE)

No dia 10 de agosto de 2020 o Conselho Universitário (Consuni) da Universidade 
Federal de Catalão (UFCAT) aprovou a Resolução 
UFCAT nº. 010/2020, amparada nos estudos do GT Graduação e resultante de 
mobilização da reitoria, das pró-reitorias, de docentes, discentes e TAEs na 
definição de uma modalidade de ensino na forma não presencial que pudesse 
contemplar a comunidade acadêmica. A Resolução “dispõe sobre a 
regulamentação, em caráter excepcional, da oferta de componentes curriculares 
e outras atividades acadêmicas de forma não presencial e institui o PSE para o 
ensino de graduação da UFCAT, como soluções temporárias às consequências 
acarretadas pela pandemia de COVID-19 e pela suspensão do calendário 
acadêmico 2020”. Cabe aos discentes matriculados na UFCAT a adesão às 
atividades e disciplinas ofertadas no PSE, as quais serão realizadas de forma 
remota.  Com a aprovação do Calendário Acadêmico do PSE as aulas e 
atividades terão início em 08 de setembro de 2020 com final em 19 de dezembro 
de 2020. Para garantir as condições de inclusão digital aos discentes durante o 
PSE, a UFCAT adotou iniciativas próprias junto à Pró-Reitoria de Políticas 
Estudantis (PRPE) e também aderiu ao Programa de Inclusão Digital do 
Ministério da Educação (MEC), via Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 
Além disso, a universidade está capacitando docentes e TAEs para uso de 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Os desafios são 
muitos para garantir um PSE formativo e includente, sendo a interação com os 
discentes uma necessidade apresentada por toda comunidade acadêmica, o que 
estimula a retomada do papel formador da universidade no cenário de 
pandemia. Este é, sem dúvida, um momento histórico para a nossa instituição, 
assim como é para a história da humanidade. Entre seguir com as atividades 
suspensas e retornar de maneira remota, a segunda opção é a mais segura para 
todos. E é também a opção adotada pela maioria das instituições de ensino de 
todos os níveis neste momento no Brasil. De acordo com as informações do 
portal de monitoramento de ações e operação das instituições de ensino durante 
a pandemia, das 69 Universidades Públicas Federais apenas 17 encontram-se 
com as atividades suspensas (http://portal.mec.gov.br/coronavirus/). No dia 26 de 
agosto ocorreu a Aula Inaugural do PSE com a participação do professor Pedro 
Silva do Instituto Politécnico de Leiria. Desse modo, seguimos estudando e 
analisando o cenário nacional e internacional, dialogando com a 
comunidade acadêmica e com outras instituições de ensino e planejando 
cuidadosamente nossas ações para os próximos períodos e etapas.

http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
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CONSUNI UFCAT APROVA RESOLUÇÃO DE 
FRANQUAMENTO DO REGULAMENTO GERAL 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (RGCG)

O Conselho Universitário (Consuni) da UFCAT, em 
sessão ordinária realizada em 26 de agosto de 
2020 aprovou proposta de franqueamento de 
algumas regras do Regulamento Geral dos Cursos 
de Graduação (RGCG – Resolução 1557R/2017), 
especificamente para ser aplicado durante o PSE 
da UFCAT. Com isso, tornou-se pública a 
Resolução UFCAT nº. 011/2020 que entrou em 
vigor na data de sua aprovação. Dentre as regras 
que foram franqueadas, está a possibilidade de 
que as solicitações de liberação de pré/co-requisito 
que não atendem os incisos dispostos no Art. 64 
poderão ser conhecidos, e, portanto, avaliados, 
desde que o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
seja consultado. Ainda destaca-se que o aluno 
formando em 2020/1 e provável formando em 
2020/2 ficará dispensado da obrigatoriedade de 
cumprir a carga horária de Núcleo Livre (NL). A 
Resolução UFCAT nº. 011/2020 foi encaminhada, 
via SEI, para todas as Unidades Acadêmicas e 
pode ser acessada através do link: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/Resoluc
ao_UFCAT_011-2020.pdf

PROGRAD CRIA CANAL DE APOIO AO PSE

O Canal foi criado para estabelecer diálogo com a 
comunidade acadêmica, de modo a esclarecer 
dúvidas sobre o PSE. Neste canal é possível 
encontrar a Resolução UFCAT nº. 010/2020 que 
regulamenta o PSE, o novo calendário acadêmico, 
além de ser possível acessar o FaleConosco do 
nosso site, via pela qual continuamos abertos para 
o recebimento de dúvidas e sugestões 
relacionadas ao PSE. Como síntese dessas 
perguntas também foi elaborado um Guia de 
Perguntas e Respostas do PSE na UFCAT, o qual 
estamos utilizando para divulgar as perguntas 
mais frequentes que estamos recebendo. Este 
Guia também está disponível no nosso canal de 
comunicação.
Você possui dúvidas ou sugestões? Entre em 
contato conosco.
PARA SABER MAIS
https://cograd.catalao.ufg.br/p/34598-apoio-ao-pse-p
eriodo-suplementar-excepcional

boletimgraduacaoufcat@gmail.com

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)

O PIBID-UFCAT tem, desde julho de 2020, 
realizado as seleções de discentes (bolsistas e 
voluntários/as) e supervisores/as (professores/as) 
das escolas campo (bolsistas e voluntários/as). 
Nesse processo o alcance do Programa foi 
bastante satisfatório atingindo escolas estaduais e 
municipais, o que cumpre o principal objetivo do 
PIBID que é reforçar os laços entre a comunidade 
universitária das Licenciaturas e a Educação 
Básica em Catalão. A previsão do início das ações 
do programa é em 01 de outubro de 2020, com 
atividades remotas, síncronas e assíncronas, dado 
o contexto da pandemia de COVID-19. Assim, o 
PIBID-UFCAT se concretiza como um importante 
programa para a formação de professores/as em 
nosso município.
PARA SABER MAIS
pibid.ufcat20@gmail.com

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/Resolucao_UFCAT_011-2020.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/Resolucao_UFCAT_011-2020.pdf
https://cograd.catalao.ufg.br/p/34598-apoio-ao-pse-periodo-suplementar-excepcional
https://cograd.catalao.ufg.br/p/34598-apoio-ao-pse-periodo-suplementar-excepcional
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA DAS 
LICENCIATURAS (PROLICEN)

O PROLICEN foi criado há mais de vinte anos na 
UFG com o objetivo estimular a participação de 
estudantes dos cursos de licenciaturas em projetos 
de pesquisa articulados com a Educação Básica. 
Em Catalão, a partir de 2020, o Programa passou 
a ser coordenado pela PROGRAD. No edital 2020 
o PROLICEN recebeu 29 submissões de 
propostas, tendo sido recomendadas 23 e 
contemplando um total de 14 bolsistas, além de 3 
voluntários. A coordenação do PROLICEN-UFCAT 
está a cargo da Professora Maria Zenaide Alves, 
Diretora de Ensino Pró-Tempore da UFCAT.
PARA SABER MAIS
prolicenufcat@gmail.com

UFCAT INTEGRA O GRUPO DE INSTITUIÇÕES 
PARTICIPANTES DO PROGRAMA PEC-G

A UFCAT aderiu ao Programa e participará do 
edital 2021. O Programa de Estudante-Convênio 
de Graduação (PEC-G), é um acordo bilateral de 
cooperação educacional internacional criado em 
1965, que tem como objetivo a formação e 
qualificação de estudantes estrangeiros, 
preferencialmente de países em desenvolvimento, 
por meio de oferta de vagas em cursos de 
graduação em Instituições de Ensino Brasileiras. 
Atualmente participam do programa 66 países 
sendo, 28 da África, 25 da América Latina e 
Caribe, 8 da Ásia e 5 países da Europa. O 
programa é gerenciado pelo Ministério de 
Relações Exteriores (MRE) e pelo MEC. O mesmo 
conta com a adesão de mais de 100 Instituições 
de Educação Superior Brasileiras. A presença dos 
estudantes PEC-G poderá contribuir em grande 
medida para o processo de internacionalização da 
UFCAT.
PARA SABER MAIS
pecg.ufcat@gmail.com; 
http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php

DIRETORIA DE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO

Com a transição da UFCAT, foi criada em agosto 
de 2020, a Diretoria de Currículo e Avaliação da 
PROGRAD da UFCAT. Esta diretoria presta apoio 
técnico às Coordenações dos Curso de Graduação 
e NDEs na elaboração/atualização dos projetos 
pedagógicos dos cursos (PPC) e acompanha os 
trâmites processuais dos PPCs com foco nos 
parâmetros legais. Ela é responsável também por 
fornecer, juntamente com o Procurador 
Institucional, as orientações relativas aos 
processos de autorização, reconhecimento, 
renovação de reconhecimento de curso e 
diligências junto ao INEP/MEC, contribuindo assim 
nos processos de avaliação docente, discente e 
institucional. Além disso, cabe à Diretoria de 
Currículo e Avaliação acompanhar os 
procedimentos relativos ao Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE) junto aos 
cursos de graduação da UFCAT. A diretoria está a 
cargo do Professor Tiago Ribeiro Nunes, do 
Instituto de Biotecnologia (IBiotec).
PARA SABER MAIS
cograd.catalao@ufg.br

MONITORIA DURANTE O PSE

O Programa de Monitoria abrirá edital para 
monitores durante o PSE. O processo seletivo será 
simplificado e terá como critério de avaliação a 
análise do histórico do aluno. O monitor 
selecionado deverá cumprir 8h semanais e atestar 
que possui condições técnicas para auxiliar nas 
atividades remotas desenvolvidas durante o PSE. 
As inscrições ocorrerão entre os dias 04 e 08 de 
setembro de 2020 pelo SIGAA: SIGAA ⇨ Portal 
Discente ⇨ Monitoria ⇨ Inscrever-se em Seleção de 
Monitoria ⇨ Buscar oportunidades ⇨ Monitoria. As 
atividades terão início no dia 16 de setembro de 
2020. O edital completo está disponível no site da 
PROGRAD.
PARA SABER MAIS
https://cograd.catalao.ufg.br/ 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php
https://cograd.catalao.ufg.br/
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PROGRAD PROMOVE CONFERÊNCIAS SOBRE O PSE

Visando subsidiar as reflexões que o planejamento do PSE demanda, a PROGRAD organizou duas 
grandes conferências com docentes de renomadas instituições, do Brasil e de Portugal, que já 
implantaram o ensino remoto.

No último dia 26 de agosto de 2020 o professor Pedro Silva, do Instituto Politécnico de Leiria, 
participou da aula inaugural do PSE, proferindo a conferência “O ensino em tempos de pandemia e as 
desigualdades educacionais.” As reflexões aqui trazidas, referentes ao contexto escolar português, nos 
ajudam a pensar os desafios que nos aguardam nessa experiência que se inicia com o PSE. O 
professor apresentou dados sobre as desigualdades econômicas e demonstrou como isso tem afetado 
o acesso e o domínio do uso das novas tecnologias (fazendo surgir os que ele chamou de os 
infoexcluídos), que tem comprometido o ensino remoto para as classes populares em Portugal. Sobre 
isso, o público presente, que acompanhava a conferência pelo canal do Youtube da UFCAT, sobretudo 
professores da educação básica e do ensino superior ali presentes, se manifestaram afirmando que 
aqui no Brasil vivemos situação semelhante. Portugal iniciou o ensino remoto, em todos os níveis de 
ensino, em março de 2020 e se prepara para retomar as atividades presenciais em setembro, quando 
iniciam o novo ano letivo. Sobre os caminhos que estão seguindo, o professor diz terem poucas 
certezas pois considera que o fato é tão novo que não há receitas, “estamos todos a tatear”, afirma. 

Seguindo com a proposta de reflexões que nos 
auxiliem durante o PSE, a PROGRAD promove 
nesta quarta-feira, dia 02 de setembro de 2020, a 
conferência “O Ensino de Graduação e as 
Questões Político-Pedagógicas no Ensino 
Remoto”, com a professora Shirlei Rezende Sales, 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
A expectativa é conhecermos um pouco como têm 
sido a experiência naquela instituição e pensarmos 
os desafios esse modelo de ensino pode nos 
colocar aqui na UFCAT.

PARA SABER MAIS
Assista a Aula Inaugural do PSE ministrada pelo 
Professor Pedro Silva: 
https://www.youtube.com/watch?v=HrdNwR7Vo5Y

https://www.youtube.com/watch?v=HrdNwR7Vo5Y
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COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS (CGE)
 
De acordo com o RGCG 1557R/2017, as atividades desempenhadas pela CGE estão descritas no Art. 
23. Dentre elas, destaca-se a participação em comissões de estudo, coordenar e avaliar a política de 
estágios da UFG por meio dos processos de convênio inseridos no SEI!, emissão de pareceres e 
discussão de novos convênios de estágios para os estudantes da UFCAT. Nesse sentido, reforça-se 
que desde o dia 23 de junho de 2020, por meio do OFÍCIO CIRCULAR nº. 7/2020/DIR-RC/RC/UFG, 
Processo nº. 23070.028297/2020-00, fomos informados da criação do Setor de Convênios da UFCAT, 
que está vinculado à Diretoria de Planejamento, Gestão e Governança da Reitoria, sob a Coordenação 
do TAE Hewerton Fleury  (hewerton_silva@ufg.br) e o professor Almir Vieira Silva 
(almirsilva@ufcat.edu.br). Deste modo, os assuntos relativos à convênio devem ser endereçados aos 
e-mails indicados.

Em atendimento ao item: manter arquivos atualizados sobre legislação, convênios e outros 
documentos relativos a estágios na UFG, há a atualização da página da CGE inclusão de legislações, 
bem como comunicação de novas vagas de estágios para os estudantes.

Com vistas à promoção e troca de experiências e incentivo às atividades integradas, pelo terceiro ano 
consecutivo, proporcionaremos aos estudantes devidamente matriculados em Disciplinas de Estágios 
Curriculares e na Residência Pedagógica, a possibilidade de atenderem ao disposto nas Resoluções 
CEPEC 1538R/2017 (Art. 6º, inciso VI) e CEPEC 1539R/2017 (Art. 10º) quanto ao produto final dos 
Estágios, em compartilhar as experiências e vivências do Estágio Curricular e Residência Pedagógica 
estimulando a produção e apresentação de trabalhos científicos e dos produtos oriundos do Estágio 
Curricular. Assim, esses estudantes, poderão submeter seus trabalhos, seguindo o template que será 
divulgado posteriormente junto ao I CEPEx-UFCAT.

Paralelamente, a CGE vem participando ativamente do GT da Graduação, sobretudo nas discussões 
para a elaboração da Resolução CONSUNI-UFCAT nº. 10/2020, que trata sobre o PSE; participação 
nas discussões e elaboração do calendário do PSE; bem como, na elaboração da Instrução Normativa 
(IN) referente aos Estágios na UFCAT.

Os Estágios também foi tema abordado no Evento QuarenMine promovido pelo Centro Acadêmico de 
Engenharia de Minas – Faculdade de Engenharia/UFCAT transmitido online via Google Meet no dia 12 
de agosto de 2020 com o tema: “Aspectos Positivos na construção de um currículo”.

PARA SABER MAIS
Os trabalhos e os atendimentos continuam de modo remoto pelos contatos fornecidos no site: 
https://estagio.catalao.ufg.br/

https://estagio.catalao.ufg.br/
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UNIVERSIDADE, DEFICIÊNCIA E PANDEMIA: TEMPOS DE 
APRENDER

O impacto da pandemia do novo Coronavírus pode ser entendido 
ao nos atentarmos para o modo como ela atravessou a vida de todos, 
trazendo diversas transformações. Do dia para a noite fomos 
interrompidos, invadidos por novos sentimentos, novas ordens. Fomos 
sentenciados a nos distanciarmos fisicamente uns dos outros e os planos, 
metas e sonhos ficaram suspensos por decretos. Estes atingiram diversas 
instituições, sobretudo as universidades que, como se tocassem sirenes 
de alerta, suas salas de aula ficaram vazias.

Nossas rotinas passaram a ser regidas pela necessidade de 
distanciamento social e os relatos de sofrimento para seguir tais regras 
tornaram-se frequentes. Esse sofrimento me pareceu familiar e aos 
poucos pude entender os motivos. Primeiramente, para as pessoas que, 
assim como eu, têm algum tipo de deficiência adquirida, nós já tivemos a 
experiência de sermos atravessados por algo inesperado e que, de 
repente, novas regras de estar no mundo foram instituídas. Outro motivo 
diz respeito ao fato de que nós, pessoas com deficiência, já vivemos 
diferentes formas de distanciamentos por estarmos em uma sociedade (e 
a universidade faz parte dela) que é voltada para a dita normalidade. 
Mesmo em tempos sem pandemia, cadeirantes ficam distantes daquela 
visita técnica, pois a viagem é feita de ônibus sem acessibilidade; alunos 
surdos não acompanham os vídeos que são reproduzidos durante a aula 
por falta de legenda e estudantes com baixa visão não conseguem 
acompanhar as discussões, já que o material ampliado impresso não foi 
entregue com antecedência.

Há tanto gosto pela normalidade, que em poucos meses de 
pandemia já se instituiu o novo normal, quando se está referindo aos 
novos comportamentos que são necessários para nos protegermos da 
contaminação pelo Coronavírus. Entretanto, a experiência com a 
mudança repentina é uma oportunidade para entendermos que o termo 
normal é algo que deve ser superado, pois abre espaço para a exclusão, 
apaga as diferenças e, consequentemente, nos faz ter dificuldades em 
lidar com as mudanças. 
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Por outro lado, as mudanças que se impuseram por conta da 
pandemia, principalmente aquelas com caráter restritivo é uma 
oportunidade para que todos possam entender o quão duro é ser barrado: 
professores não podem mais dar aulas como sempre fizeram; alunos não 
conseguem circular pelos espaços de convivência da universidade; 
pesquisadores estão impedidos de usar os laboratórios.

Torna-se urgente a necessidade da universidade se reinventar, de 
conhecer novas formas de ensinar e aprender. Reinvenção é uma das 
coisas que as pessoas com deficiência mais sabem e podem ensinar. 
Este é também um convite que nós já fazemos à universidade há bastante 
tempo. Acreditamos que a universidade tem muito a aprender com as 
pessoas com deficiência, superando a noção de normalidade, olhando 
para sua história e se reinventando, entendendo a importância das 
diferenças e acolhendo a ideia de que dependemos uns dos outros. O que 
fortalece a universidade é o respeito e a valorização dos vínculos em um 
espaço diverso.

A opinião apresentada nesse artigo é de inteira responsabilidade do autor.



AGENDA

2º/2020 O Ensino de Graduação e as Questões Político-Pedagógicas 
no Ensino Remoto - Professora Shirlei Rezende Sales da 
UFMG
O evento ocorrerá dia 02 de setembro de 2020, às 09:30, na 
página do Youtube da UFCAT. Haverá certificação.

I Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Catalão (I CEPEx-UFCAT)
Em 2020, em virtude da pandemia, o CEPEX será realizado no 
formato virtual. O evento está previsto para ocorrer nos dias 27 a 
29 de outubro. As apresentações dos trabalhos aceitos 
acontecerão de modo remoto, em salas virtuais. As datas para 
submissão de trabalhos serão divulgadas em breve.
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