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Editorial

O PERÍODO SUPLEMENTAR EXCEPCIONAL NA UFCAT EM 
NÚMEROS: ALGUMAS REFLEXÕES

Como alternativa possível para o enfrentamento das consequências 
acarretadas pela suspensão do calendário acadêmico, em decorrência da 
pandemia da COVID-19, teve início, em 08 de setembro de 2020, o 
período letivo destinado à oferta de atividades acadêmicas não 
presenciais, na Universidade Federal de Catalão (UFCAT) – o chamado 
Período Suplementar Excepcional (PSE). Regulamentado pela Resolução 
CONSUNI UFCAT Nº 010R/2020, de 10 de agosto de 2020, o PSE tem 
caráter de adesão voluntária. Tendo essa característica no horizonte das 
reflexões, torna-se importante trazer os números a seguir:

Segundo relatórios obtidos pelo Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA), de forma direta ou indireta pelo Analisa 
Dados, em 30 de setembro de 2020, foi registrado o total de 3.020 
estudantes matriculados nas disciplinas ofertadas no PSE. 
Desconsiderados os estudantes que permaneceram com as matrículas 
trancadas, esse número representa a adesão dos estudantes ao PSE em 
percentual superior aos 84%. 

O índice de adesão dos estudantes, na UFCAT, pode ser 
considerado satisfatório, principalmente se comparado com os números 
informados por outras universidades, como a igualmente recém-criada 
Universidade Federal de Jataí (UFJ), por exemplo, em que a adesão 
atingiu 60%, e a tradicional Universidade Federal de Goiás (UFG), que não 
alcançou 90%. Destaca-se que a UFG, ao contrário da UFCAT e da UFJ, 
adotou a estratégia da retomada do calendário suspenso (o 1º semestre 
de 2020) para o ensino não presencial, e não a implantação de um período 
suplementar facultativo, como a UFCAT e a UFJ. A retomada do calendário 
suspenso pode ser uma hipótese para o índice superior de adesão dos 
estudantes daquela universidade.

Convém destacar que os números expressivos alcançados pela 
UFCAT podem ser reflexo da adesão ao PSE, por parte das unidades 
acadêmicas e dos cursos de graduação desta instituição,                                   
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que ofertaram o total de 540 turmas de componente curricular do tipo 
disciplina nesse período, bem como das ações da Pró-Reitoria de Políticas 
Estudantis (PRPE), no sentido de disponibilizar insumos tecnológicos para 
que os estudantes possam acompanhar e executar as atividades 
propostas. A soma das matrículas nessas 540 turmas indica o total de 
16.162 matrículas; tal número aponta que, no PSE, em média, os 
estudantes estão matriculados em 5,35 disciplinas. 

Outro dado importante para as nossas reflexões se refere ao 
número de baixas por desistência de curso, registradas no período de 
suspensão das atividades acadêmicas presenciais e início do PSE: de 
março a setembro de 2020, foram registradas 30 baixas. Em 2019, no 
mesmo período, foram registradas 71 baixas e, em 2018, 113 baixas.

Obviamente, temos claro que resta realizar uma avaliação 
qualitativa de todo o processo, ao término do PSE, em especial no que se 
refere ao processo de ensino e aprendizagem. No entanto, considerando o 
índice satisfatório de adesão discente ao PSE e o baixo número de 
desistências de curso contabilizado no período que antecedeu à 
implantação do PSE na UFCAT, podemos concluir que essa medida 
excepcional adotada pela instituição, que se configurou como uma 
alternativa possível para a retomada das atividades acadêmicas diante do 
avanço da pandemia, encontrou, entre a comunidade universitária, bons 
índices de adesão.

Nesse primeiro momento, diante dos números apresentados, 
percebe-se que essa medida vem respondendo aos anseios dos 
estudantes dos cursos de graduação presencial e de toda a comunidade 
universitária por propiciar a continuidade dos estudos e, também, por 
aproximar as instâncias que movem e moldam essa universidade, nesses 
tempos difíceis de distanciamento social.
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REALIZA REUNIÃO COM SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

A PROGRAD da UFCAT, representada por 
Fernanda Ferreira Belo, Pró-Reitora Pro Tempore 
de Graduação, Maria Zenaide Alves, Diretora Pro 
Tempore de Ensino, Tiago Ribeiro Nunes, Diretor 
Pro Tempore de Currículo e Avaliação e Ivânia 
Vera, Coordenadora Geral de Estágio realizou uma 
reunião, no dia 21 de setembro de 2020, por 
webconferência, com a Secretaria Municipal de 
Educação (SME), representada pela professora 
Eliana Machado. O objetivo da reunião foi a 
confirmação da parceria da UFCAT com a 
educação básica, no sentido de fornecer suporte 
para os  programas e projetos institucionais como 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), o Programa de Residência 
Pedagógica (RP), o Programa de Bolsas de 
Licenciatura (PROLICEN) e estágio. São 
programas/projetos que contam com a 
participação de professores e estudantes da 
universidade e das unidades escolares do 
município. Este tipo de atividade é importante para 
o desenvolvimento de ações de fortalecimento da 
relação universidade e educação básica, de 
defesa da educação pública, de construção do 
conhecimento e da formação de professores, em 
cursos de graduação e pós-graduação.

O PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE NA PANDEMIA: INOVAÇÃO COM O USO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICS)

Durante a pandemia da COVID-19, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde), PET-Saúde/Interprofissionalidade da UFCAT de Catalão tem proposto o uso das TDICs 
com o objetivo de manter a integração ensino-serviço-comunidade. Neste sentido, destacamos 
algumas ações: o Projeto Terapeutas Solidários que oferece atendimentos de Práticas Integrativas e 
Complementares online a servidores da saúde e população; a live transmitida ao vivo e com interação 
de profissional de saúde na sala de espera do Centro Integrado da Mulher; a clínica ampliada com 
atendimento online utilizando a plataforma do Google Meet, a presença de uma equipe interdisciplinar 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) Divano Elias e; o petcast, um podcast sobre os temas discutidos 
pelo PET. Estas ações têm permitido uma reorganização dos docentes, preceptores, discentes e 
comunidade, além de fortalecer a promoção da saúde e atenção básica com o uso das TDICs.

PARA SABER MAIS
Instagram: @petcatalão

A UFCAT OFERTA 20 VAGAS PARA O 
PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE 

GRADUAÇÃO (PEC-G) EM 2021

A UFCAT participará do processo seletivo 2021 
para o ingresso no Programa PEC-G. O programa 
destina-se à formação e qualificação de 
estudantes estrangeiros por meio de oferta de 
vagas em cursos de graduação em Instituições de 
Ensino Superior brasileiras. Foram ofertadas 20  
vagas para o edital 2021. Foram disponibilizadas 
vagas dos cursos de Ciências Biológicas 
(Bacharelado e Licenciatura), Ciência da 
Computação, Ciências Sociais (Bacharelado e 
Licenciatura), Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Mecatrônica, Letras Português/Inglês, 
Matemática Industrial, Medicina, Química 
(Licenciatura) e Química Industrial. A divulgação 
do resultado final está prevista para 18 dezembro 
de 2020.

PARA SABER MAIS
pecg.ufcat@gmail.com
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V CONGRESSO DE INOVAÇÃO E 
METODOLOGIAS NO ENSINO SUPERIOR E 

TECNOLÓGICO (V CIM) 

O CIM é um evento anual realizado, desde 2015, 
pela UFMG. Em 2020, na sua V edição, traz uma 
perspectiva interinstitucional, tendo como tema 
principal “Inclusão, permanência e sucesso: como 
inovar para alcançar cada estudante?”. O evento 
conta com a participação das seguintes IES na sua 
organização: UFMG, UFLA, UFOP, IFNMG, 
UFVJM, IFMG - Campus Ouro Preto e a UFCAT, 
representada na figura do Núcleo de Apoio 
Pedagógico (NAP). O evento tem como objetivos 
divulgar e compartilhar práticas pedagógicas 
inovadoras no ensino de graduação e no ensino 
tecnológico, constituir uma Rede de 
Desenvolvimento de Saberes e Práticas 
Educativas, desenvolver saberes em relação à 
docência do ensino superior e tecnológico, dentre 
outros. Em razão da pandemia, o congresso, que 
seria em abril na UFLA, acontecerá de maneira 
virtual de 16 a 20 de novembro de 2020. As 
inscrições para participação geral, bem como para 
oficinas e minicursos estão abertas e podem ser 
feitas pelo site: http://www.eventos.ufla.br/vcim/. 
No site também é possível conferir a programação 
completa do congresso.

PARA SABER MAIS
https://cograd.catalao.ufg.br/n/134403-v-congresso
-de-inovacao-e-metodologias-no-ensino-superior-e
-tecnologico

AÇÕES DA DIRETORIA DE CURRÍCULO E 
AVALIAÇÃO (DCA) DA PROGRAD/UFCAT

Tendo em vista o disposto na Portaria Nº. 544 do 
MEC, de 16 de junho de 2020, no Parecer 
CNE/CP Nº. 11/2020, de 7 de julho de 2020, e 
também as orientações emanadas da Secretaria 
de Regulação e Supervisão do Ensino Superior 
(SERES), a DCA solicitou aos Cursos de 
graduação da UFCAT o registro das atividades 
acadêmicas ofertadas durante o PSE em forma de 
adendo aos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPCs) (digitais e físicos). Os adendos recebidos 
ao longo desse processo serão arquivados pela 
DCA nas pastas relativas a cada curso da UFCAT. 
Atualmente, a DCA está finalizando um Guia de 
apoio às Coordenações dos Cursos de Graduação 
e Núcleos Docentes Estruturantes para a criação 
e/ou revisão dos PPCs. Elaborado em 
conformidade com a Instrução Normativa Nº. 
003/2016, de 27 de setembro de 2016, e a 
Resolução CEPEC Nº. 1557R/2017, de 1 de 
dezembro de 2017, o Guia contempla todos os 
passos de preenchimento dos PPCs (conforme 
estrutura requerida pelo Instrumento de Avaliação 
do INEP/MEC). Além do Guia, a DCA trabalha 
atualmente na elaboração de fluxograma para a 
tramitação dos PPCs, desde a criação até a 
aprovação da Resolução, visando a máxima 
eficiência e celeridade do processo.

PARA SABER MAIS
dca.prograd.ufcat@ufg.br

boletimgraduacaoufcat@gmail.com

http://www.eventos.ufla.br/vcim/
https://cograd.catalao.ufg.br/n/134403-v-congresso-de-inovacao-e-metodologias-no-ensino-superior-e-tecnologico
https://cograd.catalao.ufg.br/n/134403-v-congresso-de-inovacao-e-metodologias-no-ensino-superior-e-tecnologico
https://cograd.catalao.ufg.br/n/134403-v-congresso-de-inovacao-e-metodologias-no-ensino-superior-e-tecnologico
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ATUALIZAÇÕES
Foi realizada no dia 02 de setembro de 2020 a 
segunda Reunião Ordinária com os 
Coordenadores de Estágio da UFCAT de modo a 
orientar quanto aos novos trâmites referentes a 
documentação de Estágios Curriculares 
Obrigatórios (ECO) via SEI!. Informações 
adicionais podem ser visualizadas no Processo 
SEI 23070.037675/2020-38 – Ofício 
80/2020/COGRAD-RC/UFG.

Nesse sentido, conforme demandas recebidas na 
CGE, está acontecendo reuniões com professores 
dos Cursos por meio de TDICs para 
esclarecimentos pontuais das dúvidas, de acordo 
com sua área de atuação, formação e 
documentação.

Reforça-se que, para oferta de ECO no PSE há a 
necessidade de celebração dos documentos 
previstos na Lei de Estágios Nº. 11.788/2008, de 
25 de setembro de 2008, exceto quando se tratar 
de ECO na Unidade Acadêmica (UA), conforme 
previsto no Art. 19 do RGCG Nº. 1557R/2017.
 
CONVÊNIOS
Informações sobre convênios, precisam ser 
endereçadas Diretoria de Planejamento, Gestão e 
Governança da Reitoria, sob a Coordenação do 
Técnico-Administrativo em Educação (TAE) 
Hewerton Fleury  (hewerton_silva@ufg.br) e o 
professor Almir Vieira Silva 
(almirsilva@ufcat.edu.br), de acordo com o 
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 7/2020/DIR-RC/RC/UFG, 
Processo Nº. 23070.028297/2020-00.

PARA SABER MAIS
https://estagio.catalao.ufg.br/p/5914-legislacao

PROGRAMA ESCOLA DA TERRA

O Programa de Formação Escola da Terra Goiás – 
Formação de Professores e Partilha de Saberes 
(TerraFor-GO), foi desenvolvido em sua primeira 
edição no estado de Goiás pela UFG-Regional 
Catalão em 2017/2018, com atividades 
implementadas em diversas comunidades rurais 
do estado.

O programa tem por objetivo desenvolver 
formação continuada para professores que atuam 
em municípios rurais, em comunidades 
quilombolas e em áreas de assentamento da 
reforma agrária. Este ano a UFCAT firmou parceria 
com o MEC e integra uma das 17 Instituições de 
Ensino Superior a desenvolver a segunda edição 
do Programa. O curso será ofertado em três 
municípios – Catalão, Piracanjuba e Luziânia – 
atendendo a um total de 120 profissionais da 
educação das redes municipais e estadual. O 
curso é presencial e funciona em regime de 
alternância. Devido à suspensão das atividades 
escolares presenciais, em virtude da pandemia, o 
início das atividades, previsto inicialmente para o 
segundo semestre de 2020, foi adiado para março 
de 2021. A parceria com a Secretaria Estadual e 
com os municípios já foi firmada e os tutores estão 
sendo selecionados. 

O curso conta com um coordenador estadual, 
representante da Secretaria Estadual de 
Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) e com um 
Coordenador Institucional, professor Wender 
Faleiro, da Faculdade de Educação da UFCAT.

PARA SABER MAIS
cograd.catalao@ufg.br

https://estagio.catalao.ufg.br/p/5914-legislacao
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PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UFCAT (PIBID E RP)

O Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência e o Programa Residência Pedagógica 
da UFCAT iniciaram suas atividades em 01 de outubro de 2020. A cerimônia oficial de abertura dos 
Programas ocorreu no dia 20 de outubro de 2020, contando com a presença da Magnífica Reitora 
Profa. Dra. Roselma Lucchese da UFCAT, bem como da Pró-Reitora de Graduação Profa. Dra. 
Fernanda Bello, do Secretário Municipal de Educação de Catalão Sr. Leonardo Santa Cecília, do 
Diretor do Instituto Federal Goiano (IF-Goiano)/Catalão Prof. Emerson Nascimento, da Técnica da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), responsável pelo PIBID, 
Ma. Inaê Murrieta Costa, a Coordenadora Institucional  do PIBID/UFCAT Profa. Dra. Márcia Pereira dos 
Santos e a Coordenadora Institucional do Programa RP/UFCAT Profa. Dra. Dulcéria Tartuci.

A cerimônia marcou o início de um conjunto de atividades acadêmicas que visam fortalecer a 
licenciatura na UFCAT, fortalecendo ao mesmo tempo os laços com  as escolas municipais, estaduais 
e federais de Catalão que se vincularam aos Programas. Na ocasião foi apresentada pela 
representante da CAPES a importância dessa agência na formação de professores a partir da criação, 
em 2007, da Secretaria de Educação Básica dentro da mesma. A cerimônia ocorreu de forma remota e 
foi transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da UFCAT.

Seguindo as atividades de Abertura do Programa: Webinário de Abertura dos Programas de 
Formação Docente: RP e PIBID/UFCAT, no dia 22 de outubro de 2020 houve a apresentação musical 
de viola caipira com Roberto Segantini, e dois simpósios. O primeiro “Atividades de Ensino na 
Educação Básica no Contexto de Pandemia, com a participação da Profa. Eliana Machado de Canêdo 
Borges (Diretora Pedagógica da SME de Catalão), Profa. Vanessa Rezende de Almeida (Assessora 
Pedagógica da CRE de Catalão) e o Prof. Marccus Víctor do IF Goiano – Câmpus Catalão). O outro 
simpósio: “Universidade e a Escola de Educação Básica: Interlocuções, Espaços Formativos e 
Aprendizagem Colaborativo sobre/na Docência” ocorreu com a participação de Carolina Rodrigues 
Guimarães, Jackeline Albuquerque da Rocha, Simone Eliassim e Marília Rita dos Santos, alunas e 
professoras da educação básica que integraram os dois programas em edições anteriores.

Neste momento encontra-se na fase de 
implementação de bolsas do PIBID e o Programa 
RP, haja vista que a implementação dos 
subprojetos já se encontra em andamento.

Em relação aos dados quantitativos, o 
PIBID conta com a participação de 1 
Coordenadora Institucional; 10 coordenadores de 
área bolsistas; 4 coordenadores de área 
voluntários; 18 supervisores, além da 
contemplação de 144 bolsas para alunos 
licenciandos.

No que ser refere à composição do 
Programa RP são: 1 Coordenadora Institucional; 
20 coordenadores de área, entre bolsistas e 
voluntários; 24 professores supervisores e 192 
alunos residentes/bolsistas licenciandos.

PARA SABER MAIS
pibid.ufcat20@gmail.com;  
residenciapedagogica.ufcat@gmail.com 

mailto:pibid.ufcat20@gmail.com
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PROGRAD ORGANIZA MOSTRAS NO I CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO (I CEPEX) da UFCAT

Foram realizadas no dia 28 de outubro de 2020, no contexto do I CEPEx da UFCAT a  I Mostra PET - 
Saúde Interprofissionalidade da UFCAT, I Mostra de Residência Pedagógica, I Mostra de Trabalhos de 
Estágios Curriculares, I Mostra do PIBID, I Mostra do PROLICEN em que reuniram estudantes e 
orientadores dos projetos institucionais e estágios desenvolvidos nos em nível de graduação na 
universidade. O evento entra para a história da instituição por ser o primeiro e pelo formato como 
ocorreu, com todas as apresentações de forma remota, evidenciando que, a despeito de todas 
dificuldades inerentes a este ano de 2020, a UFCAT segue fortalecendo suas ações e construindo uma 
graduação comprometida com a qualidade. Estas Mostras, cuja participação com apresentação de 
trabalhos foi aberta apenas aos bolsistas e voluntários dos programas institucionais e estágios 
curriculares, receberam ao todo 55 trabalhos, sendo 16 do PROLICEN, 28 do PET, 10 do Estágio  e 1 
do Programa RP, envolvendo mais de 100 estudantes de diferentes cursos de graduação da UFCAT. 
Também estiveram envolvidos nas Mostras TAEs, funcionários terceirizados, e cerca de 90 docentes 
de diferentes cursos apresentando trabalhos com seus orientandos e integrando a Comissão Científica 
responsável pela avaliação dos resumos enviados e das apresentações virtuais.

PARA SABER MAIS
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=16161

CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA (CGA-CATALÃO) (DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
ACADÊMICA (DAA/UFCAT) EM TRANSIÇÃO) CRIA SALA DO GOOGLE MEET, PARA 

ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA

Com o objetivo de ampliar a forma de atendimento à comunidade acadêmica durante este período de 
suspensão das atividades administrativas presenciais na UFCAT, o CGA-Catalão (DAA/UFCAT em 
transição) houve por bem criar uma sala virtual, para atendimento ao público por videoconferência. Tal 
iniciativa foi colocada em prática a partir do dia 28 de setembro de 2020 e foi bastante elogiada por 
aqueles que buscaram o atendimento do setor, neste primeiro mês. Em outubro de 2020, a sala virtual 
esteve aberta todos os dias, nos turnos matutino e vespertino, em caráter experimental. No entanto, 
devido a baixa procura dos interessados nestes primeiros trinta dias, a partir do mês de novembro a 
sala virtual estará aberta nas segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados e/ou recessos), das 
09h às 11h e das 14h às 16h. Os interessados poderão acessar a sala virtual do CGA-Catalão 
(DAA/UFCAT em transição), Google Meet, através do link https://meet.google.com/uae-vqkm-ope .

PARA SABER MAIS
cga.catalao@ufg.br

https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=16161
https://meet.google.com/uae-vqkm-ope
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O PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE E A UNIVERSIDADE: 
INDICATIVOS PARA O FORTALECIMENTO DO ENSINO NA UFCAT

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde) é um programa instituído pelo Ministério da Saúde (MS) em 
parceria com o Ministério da Educação (MEC) desde o ano de 2008. No 
ano de 2018 a UFCAT, ainda Regional Catalão da Universidade Federal 
de Goiás (UFG-RC), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Catalão, concorre pela primeira vez ao Edital no 10 de 23 de 
julho de 2018, sendo um dos 120 projetos selecionados, com início das 
atividades em abril de 2019 e vigência de dois anos. Para o Edital do 
PET-Saúde de 2018 o principal fundamento teórico-conceitual que 
sustenta suas diretrizes é a Educação Interprofissional (EIP), tendo como 
princípio o entendimento de que a EIP é uma intervenção na qual os 
membros de diferentes profissões da saúde aprendam juntos, a partir do 
trabalho colaborativo entre as diferentes áreas/profissões do 
conhecimento, com vista ao fortalecimento do ensino-serviço-comunidade 
e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
graduação da área da saúde também indicam a necessidade de 
reformulações nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de 
Graduação visando promover uma formação para o trabalho em equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, segundo os princípios do SUS, com 
destaque na integralidade da atenção e em resposta às necessidades 
sociais em saúde. Assim, a EIP nos mobiliza para um trabalho em equipe, 
um melhor conhecimento acerca das outras profissões de saúde, além de 
ser comprometida com a aquisição de competências essenciais para a 
área da saúde e o desenvolvimento colaborativo entre as profissões.

O PET-Saúde-EIP-UFCAT conta com uma equipe de 13 docentes e 
39 acadêmicos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Medicina e 
Psicologia, e, 20 preceptores vinculados à SMS de diferentes profissões: 
enfermagem, nutrição, assistência social, medicina veterinária, farmácia, 
biomedicina, psicologia.
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Caminhando na reformulação dos PPCs dos cursos da UFCAT, a 
inserção no PET-Saúde-EIP tem propiciado dialogar e vislumbrar ações 
comuns no campo do ensino, como a proposta de disciplinas comuns aos 
Cursos da área da Saúde, a ampliação dos campos de estágios na rede 
pública de saúde do município, além do fortalecimento do 
ensino-serviço-comunidade com a aproximação com a rede de atenção 
básica do município, além da parceria com a educação, com ações no 
programa saúde na escola no Centro de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente (CAIC).

As ações do PET-Saúde-EIP estão previstas até março de 2021, e, 
há uma mobilização da equipe executora, UFCAT, SMS para que as 
ações possam ter continuidade, uma vez que avaliam que o programa 
proporciona um campo profícuo de aprendizado e saberes, ressaltando a 
relevância do ensino-serviço-comunidade, além de aproximar a 
universidade das ações municipais e da comunidade em geral.

Destacamos o aprendizado constante, as trocas de experiências 
profissionais que têm enriquecido o ensino ofertado aos graduandos que 
participam do PET-Saúde-EIP da UFCAT. O programa nos permite a 
articulação entre teoria e prática de modo a trabalhar competências 
específicas, comuns e colaborativas para o fortalecimento do ensino 
público de qualidade, assim como o atendimento ofertado aos usuários do 
SUS.

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



AGENDA

2º/2020 V CONGRESSO DE INOVAÇÃO E METODOLOGIAS NO 
ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO (V CIM)
Em 2020, em virtude da pandemia, o V CIM será realizado no formato 
virtual. O mesmo ocorrerá no período de 16 a 20 de novembro de 
2020. http://www.eventos.ufla.br/vcim/
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