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UFCAT mantém aulas não presenciais/remotas no ensino de 
graduação em 2021, durante a pandemia de Covid-19

Iniciamos o ano de 2021 com a expectativa de vacinação em massa 
para a população brasileira e reforço nas medidas de proteção e 
segurança contra Covid-19. Os debates e as deliberações aprovados nas 
instâncias da UFCAT, em final de dezembro de 2020 definiram os 
calendários acadêmicos para os semestres letivos de 2020 e 2021, 
garantindo a manutenção de aulas não presenciais/remotas no ensino de 
graduação (Resolução UFCAT N° 019/2020, Resolução UFCAT N°. 
020/2020 e IN N° 23, de 23/12 de 2020). Essas decisões têm como 
referência a Portaria MEC Nº 1.038, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020, “que 
dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de 
utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga 
horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus – Covid-19” e o Parecer nº 19, do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), que estendeu até 31 de dezembro de 2021 
a permissão para atividades remotas no ensino básico e superior em todo 
o país, enquanto durar a pandemia do coronavírus. 

Outra ação importante realizada pela Comissão de avaliação do 
PSE e do calendário acadêmico junto com a equipe da Prograd, refere-se 
à pesquisa desenvolvida junto à comunidade acadêmica sobre o ensino 
remoto nos cursos de graduação. Os relatórios indicam que houve a 
participação significativa de discentes, docentes, coordenadores e técnicos 
administrativos e colaboradores terceirizados nesse processo. Para a reali-
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zação do planejamento de ações dos cursos e unidades acadêmicas para 
dar continuidade ao ensino remoto na graduação, nesse cenário 
pandêmico os resultados das pequisas puderam ser consultados no  site 
da universidade e da Prograd 
(https://cograd.catalao.ufg.br/p/36526-relatorios-de-avaliacoes-sobre-o-pse
-ufcat-2020). 

Uma novidade é que a Diretoria de Ensino passa a contar com os 
trabalhos da professora Rita Erbs, e em conjunto com a Diretoria de 
Currículo e Avaliação estão finalizando o projeto Reformulação 
Curricular/CCU da UFCAT, lançado pela Reitora na primeira reunião 
ordinária da Câmara de Graduação. As diretorias da Prograd também 
estão organizando uma comissão para estudos de normativas, de evasão 
e do projeto CCU com a participação de docentes e técnicos 
administrativos de ensino. 

Destacamos que no contexto pandêmico brasileiro os cortes 
orçamentários têm se intensificado e a desconstrução de políticas públicas 
têm avançado em setores estratégicos, inclusive nas áreas de saúde e 
educação. A partir do fundamento principal de garantir a dignidade da 
pessoa humana, conforme o artigo 1º, inciso III da Constituição da 
República Federativa do Brasil, enfatizamos que as políticas públicas, 
principalmente as de saúde e educação precisam ser preservadas e 
fortalecidas como políticas de Estado, como forma de garantia de direitos 
fundamentais para a população.

Fernanda Ferreira Belo
Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação

Docente da Unidade Acadêmica de Educação
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UFCAT oferta vagas no SiSU 2020/1

Após a publicação da Lei nº 13.634, de 20 de março de 2018 que cria a Universidade Federal de 
Catalão, por desmembramento da Universidade Federal de Goiás, houve, nesse ano, a primeira vez em 
que as vagas no SiSU estão indicadas como ofertadas pela UFCAT, sendo, portanto, um momento 
histórico. Foram ofertadas 1095 vagas, distribuídas entre 28 cursos de Graduação. A consulta pelas 
vagas ofertadas está liberada desde o dia 05 de março e pode ser realizada através do seguinte link: 
https://sisu.mec.gov.br/#/vagas. A busca pode ser feita a partir do nome da instituição de ensino, 
município e/o cursos e ficará disponível até o fim do processo seletivo. 

PARA SABER MAIS
https://cograd.catalao.ufg.br/n/139621-ja-esta-liberada-consulta-as-vagas-da-ufcat-do-sisu-2021-1

DAA divulga atualizações sobre a publicação 
de editais na UFCAT

A Diretoria de Administração Acadêmica (DAA), 
por meio da Coordenação de Ingresso de 
Estudantes e Arquivo Acadêmico, informa que, no 
mês de março, foi publicado o edital de Mudança 
de Grau Acadêmico e/ou Habilitação para os 
cursos de graduação presenciais da UFCAT, 
concernente ao semestre 2020/2.
Para o mês de abril, está prevista a abertura dos 
editais do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e 
de Preenchimento de Vagas Remanescentes - 
ambos para ingresso no semestre 2021/1 -, bem 
como do edital de Disciplinas Isoladas, com 
ingresso para o semestre 2020/2. Ademais, 
espera-se, também para o mês de abril, a 
divulgação dos critérios para a oferta de vagas do 
edital UFGInclui, para ingresso de estudantes 
Indígenas e Quilombolas na UFCAT.
Para maiores informações e esclarecimento de 
dúvidas, os(as) interessados(as) podem acessar a 
sala virtual da DAA, que está disponível para 
atendimento nas segundas, quartas e sextas-feiras 
(exceto feriados e/ou recessos), das 09h às 11h e 
das 14h às 16h, no Google Meet, por meio do link 
https://meet.google.com/uae-vqkm-ope.

PARA SABER MAIS
cga.catalao@ufg.br

Novo Edital PROLICEN

Há um ano a Pró-Reitoria de Graduação da 
UFCAT assumia a gestão do Prolicen UFCAT, 
programa até então gerido pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa. Os trabalhos tiveram início com a 
criação do Comitê Gestor cujo primeiro desafio foi 
elaborar o edital 2020/21 trabalhando 
integralmente no formato remoto. Foi um período 
difícil, mas de muito aprendizado e construção 
coletiva. Com o tempo fomos percebendo as 
limitações para seguirmos em frente diante de um 
cenário tão incerto, mas também fomos 
descobrindo inúmeras possibilidades, caminhos e 
formas de atuação até então desconhecidos. O 
programa foi se fortalecendo e recebeu, no edital 
2020/21, mais 20 trabalhos para concorrer às 12 
bolsas disponíveis. Na avaliação do Comitê Gestor 
isto é resultado da confiança e reconhecimento da 
excelência do Prolicen por parte da comunidade 
acadêmica. 
O programa está com novo edital aberto – Edital 
Prograd 01/2021, disponível no link: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/EDITAL
_01-2021_PROLICEN.pdf. 
Ao longo deste ano os planos de trabalho têm sido 
desenvolvidos no formato remoto. O Programa 
fará a primeira reunião ampliada para avaliação 
parcial no dia 09 de abril. Neste período o espaço 
do Boletim da Graduação tem se constituído um 
canal fundamental de comunicação e divulgação 
das ações relacionadas à graduação na UFCAT, 
dentre elas o Prolicen. 

PARA SABER MAIS
prolicenufcat@gmail.com 
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PROEC e PROGRAD realizaram evento sobre 
curricularização da extensão

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a 
Pró-Reitoria de Graduação da UFCAT realizaram 
no dia 03 de fevereiro de 2021 o Simpósio virtual: 
Fundamentos e Possibilidades para a Inserção 
Curricular da Extensão nos Cursos de Graduação. 
O evento foi transmitido e está gravado no canal 
da PROEC UFCAT no YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCyec4TRD4O
gksOeUala-cLQ ).
O evento contou com a participação dos 
professores Olgamir A. Ferreira (UnB), Flavi 
Ferreira L. Filho (UFSM), Simone Nacaguma 
(UNIFESP), Emiliano L. de Godoi (UFG), André H. 
Freiria-Oliveira (UFG) e Edivaldo V. de C. Filho 
(UFRN). Os convidados proferiram as 
apresentações e debates sobre o tema, abordando 
conceitos sobre a extensão universitária, 
indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, 
bem como as possibilidades e desafios da 
inserção de ações extensionistas nos currículos 
dos cursos de graduação da UFCAT.
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TRAVESSIA: Grupo de Acolhimento

O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) iniciou, em 
março, as atividades do TRAVESSIA: Grupo de 
Acolhimento. É um projeto que oferece acolhida e 
orientação aos estudantes de graduação para que 
todos tenham um percurso universitário de 
sucesso. Atualmente o projeto conta com a 
parceria de estagiárias do curso de Psicologia da 
UFCAT.
A missão do TRAVESSIA é promover um espaço 
de acolhida, interação, reflexão, informação e 
apoio acadêmico, considerando as dificuldades, 
expectativas e desencontros que são vivenciados 
durante a trajetória na universidade. O grupo 
também visa orientar os estudantes e contribuir 
para o processo formativo de sua autonomia 
enquanto discente de graduação. 
Os estudantes interessados em participar do 
TRAVESSIA devem responder um formulário 
disponibilizado no seguinte link: 
https://forms.gle/Z2uWksJZoDoZneac7 e aguardar 
o contato da equipe com as orientações e dias e 
horários dos encontros.
Destaca-se que a participação poderá ocorrer a 
qualquer momento.

PARA SABER MAIS
https://cograd.catalao.ufg.br/n/139778-atencao-est
udantes-venham-participar-do-travessia-grupo-de-
acolhimento

nap.catalao@ufg.br

https://www.youtube.com/channel/UCyec4TRD4OgksOeUala-cLQ
https://www.youtube.com/channel/UCyec4TRD4OgksOeUala-cLQ
https://forms.gle/Z2uWksJZoDoZneac7
https://cograd.catalao.ufg.br/n/139778-atencao-estudantes-venham-participar-do-travessia-grupo-de-acolhimento
https://cograd.catalao.ufg.br/n/139778-atencao-estudantes-venham-participar-do-travessia-grupo-de-acolhimento
https://cograd.catalao.ufg.br/n/139778-atencao-estudantes-venham-participar-do-travessia-grupo-de-acolhimento
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Integrantes da Comissão de Avaliação do PSE 2020, Calendário Acadêmico e Apoio Pedagógico 

realizam apresentação dos trabalhos desenvolvidos 

Os professores Fernanda F. Belo, Tiago Nunes, Jalusa Andreia Storch e Ricardo Ribeiro, representantes 
da comissão apresentaram os principais resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão durante 
os meses de setembro a dezembro de 2020 e em janeiro de 2021. O evento foi realizado no dia 10 de 
fevereiro de 2021, em formato virtual e transmitido pelo canal da UFCAT, no YouTube  (evento está 
gravado e acessível no endereço https://www.youtube.com/watch?v=4lEKtqGyv0M). Entre as questões 
que foram abordadas estão: elaboração e aprovação de calendário acadêmico com as previsões de 
datas para os semestres de 2020 e de 2021; Resolução UFCAT n. 19/2020, IN 23 e Franqueamento do 
RGCG; foram apresentados os resultados da pesquisa de avaliação do PSE 2020, realizada com 
docentes, coordenadores, discentes e Taes e, foram indicadas as propostas de apoio pedagógico e 
recursos tecnológicos para o desenvolvimento de atividades durante o ensino remoto. Os trabalhos 
realizados  mostram como ocorreu o ensino remoto em 2020 e apontam os desafios e perspectivas para 
a organização da UFCAT no período de pandemia em 2021.
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Procedimentos SIGAA

Com o objetivo de oferecer um material de apoio 
às rotinas do sistema acadêmico, no SIGAA, a 
Diretoria de Administração Acadêmica, 
DAA/UFCAT, elaborou tutoriais com as orientações 
específicas para alguns procedimentos. 
Esse tutoriais estão disponíveis em 
https://cograd.catalao.ufg.br/p/37295-coordenacao
-de-gerenciamento-e-sistema-academico-tutoriais.

PARA SABER MAIS
sistemas.daa.ufcat@ufg.br

boletimgraduacaoufcat@gmail.com

https://cograd.catalao.ufg.br/p/37295-coordenacao-de-gerenciamento-e-sistema-academico-tutoriais
https://cograd.catalao.ufg.br/p/37295-coordenacao-de-gerenciamento-e-sistema-academico-tutoriais
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Estágios na UFCAT

A Coordenação Geral de Estágios, informa que está na página da CGE e já foi enviada aos 
Coordenadores e Vice Coordenadores de Estágios da UFCAT informações acerca da Nova apólice 
de seguros para os estudantes de Estágio Curricular Obrigatório (ECO) e Estágio Curricular não 
Obrigatório (ECNO) promovido pela UFCAT, vinculado aos Curso de Graduação da UFCAT. O 
Seguro de vidas, intermediado pela UFG/GENTE SEGURADORA finalizou em 31/12/2020.

Dados da nova Apólice:  UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO – CNPJ: 35.834.377/0001-20
Apólice: 01.82.0001762.000000 - Data de emissão: 05/01/2021
Vigência do Seguro: das 24 horas do dia 31/12/2020 às 24 horas do dia 31/12/2021.
Link:https://estagio.catalao.ufg.br/n/137513-nova-apolice-de-seguros-para-os-estudantes-de-estagio
-curricular-obrigatorio

Reforçamos que, permanecem autorizados, sob a égide da legislação vigente, os Estágios dos 
Cursos da área da saúde e das atividades essenciais, de forma presencial, conforme Resolução 
UFCAT 006R/2020 e Resolução UFCAT 007/2020, desde que devidamente matriculado no 
componente curricular e com celebração de todos os documentos obrigatórios, todos devidamente 
preenchidos e assinados via SEI!, a saber:

a. Termo de compromisso (TCE) e/ou Termos aditivos (TA);
b. Plano de atividades (PA);
c. Termo de Conhecimento e concordância com a realização do ECO/UFCAT
d. Ateste de Estágio

Importante: Não iniciar as atividades nos cenários de estágios/campos práticos sem estar com 
os documentos celebrados e assinados por todos os envolvidos e observadas as Notas emitidas da 
Reitoria UFCAT - durante o período de pandemia

Em relação a planilha de convênios para Estágios e Aulas Práticas [UFG/UFCAT]: informa-se 
que os interessados devem manter a consulta integrada ainda, utilizando os ‘filtros’ no objeto 
pesquisando pelo texto ‘UFCAT” que buscará os convênios que possuem UFCAT no objeto e por 
‘sub-rogação” que buscará os convênios que possuem Termo Aditivo de sub-rogação. Link para 
consulta: https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instrumentos-celebrados-pela-ufg

Em relação a planilha de Agentes de Integração: é possível consultar os convênios vigentes com 
a UFCAT no link: https://estagio.catalao.ufg.br/p/37440-agentes-de-integracao-ufcat

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

https://estagio.catalao.ufg.br/n/124253-coronavirus-cuidados-e-recomendacoes
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Gestão da Educação:  impermanência, flexibilidade e cooperação

Como professora, desde o início da pandemia em 2020, tenho 
acompanhado as transformações no nosso cotidiano e atuado de forma intensa 
na gestão da minha rotina de trabalho e da minha rotina doméstica, que em 
função do distanciamento social, tornou-se necessário para o controle do vírus da 
COVID-19. Desta forma, a partir de todo trabalho profissional sendo feito de 
forma remota, desde 16 de março de 2020, sinto que posso refletir sobre a nossa 
gestão profissional e pessoal e indicar algumas transformações que são 
bem-vindas.

O primeiro desafio foi um desafio individual, cada professor, para seguir o 
seu trabalho teve que fazer um esforço intenso para conseguir criar e colocar em 
prática novas formas de entrar em contato com os seus alunos e colegas de 
trabalho e desenvolver estratégias de ensino que possibilitassem aprendizagem. 
Percebi que nesta fase a aprendizagem foi intensa por parte dos professores. 
Correram para tutoriais, colegas, parentes, todos que pudessem auxiliar para 
fazer gravações, aprender a abrir salas virtuais, organizar atividades assíncronas, 
fazer formulários, organizar materiais, organizar grupos em aplicativos, enfim, 
tudo foi experimentado e algumas práticas se adaptaram muito bem às condições 
dos professores e alunos, outras, nem tanto. Já, a segunda fase, foi a gestão de 
tudo isto e, esta sim, está se apresentado como complexa, tanto no âmbito 
pessoal quanto institucional.

Esbarramos na gestão dos trabalhadores da educação, assunto que 
sempre foi polêmico, pois os professores sempre trabalharam horas que não 
foram computadas em seus de salários, mas agora os gestores estão sendo 
pressionados a entenderem que o trabalho dos professores passa por uma 
organização que transcende as horas de trabalho,  os horários de repouso ou até 
mesmo as férias. O grande desafio, daqui em diante, será: como gerir o trabalho 
transformando os conceitos de hora/aula, presencialidade, ou seja, o controle do 
espaço e o controle do tempo. Os gestores controlavam os professores no 
espaço físico da escola, também estavam acostumados a controlar o tempo de 
trabalho a partir de presença do professor em sala de aula e nos espaços comuns 
da escola O que aconteceu agora? O espaço da sala de aula está dentro da 
minha casa, na tela do computador, registrado no histórico, nos links que envio 
para os alunos, no tempo de dedicação na elaboração das atividades, esses são 
os deslocamentos que professores, alunos e equipes técnicas fizeram, e os 
gestores? Como estão assimilando essas transformações?
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Estamos envolvidos em total impermanência, não sabemos como tudo vai ficar, estamos 
presenciando o pior dia, a cada dia, experenciando o luto de nossos colegas, amigos, alunos e o 
nosso próprio, temos que gerir a impermanência, mas sempre preferimos gerir com a ilusão dos 
dados permanentes, estáveis, o que se tornou impossível. A gestão flexível é outro ponto que 
embora já praticada por alguns, corre na contramão da concepção de cobrança e controle. Ainda 
temos que enfrentar o desafio de aprender uma gestão colaborativa, como migrar de uma gestão 
autoritária e hierárquica para a gestão colaborativa e solidária?

Temos o desafio da gestão educacional em todos os seus aspectos, mas principalmente, 
na gestão da vida pessoal dos professores e gestores, a gestão das emoções, gestão do trabalho 
docente e discente, gestão da sala de aula no espaço web, gestão do planejamento, gestão do 
currículo.

A mesma inquietação que apresento aqui, foi alvo de uma pesquisa realizada por colegas 
da USP, Educação e pandemia: desafios e perspectivas, foi o artigo apresentado no jornal da 
USP, em 12 de agosto de 2020. No artigo os pesquisadores apresentaram o resultado da 
pesquisa. Foi disponibilizado um questionário a todos educadores da rede estadual de São Paulo, 
após 20 dias os pesquisadores tiveram retorno de 19.221 participantes. (GRANDISOLI, JACOBI e 
QUEIROZ, 2020)

Ao ouvir diretamente os professores, os pesquisadores acreditam que as respostas 
possam contribuir para novas alternativas para as políticas educacionais e para todo o processo 
de ensino e aprendizagem durante e após a pandemia. Para a surpresa de alguns, a pesquisa 
também mostrou aspectos positivos e de otimismo, evidenciando o desejo e a motivação dos 
professores para transformações urgentes no cenário educacional, além de evidenciar a resiliência 
a persistência e o idealismo dos professores.

Enfim, neste momento, estamos cansados, com medo, adoecidos, mas também desejosos 
de mudanças. Estamos preocupados com todos, percebemos a nossa responsabilidade, não 
negamos a gravidade do momento e mesmo assim, ainda encontramos forças para trabalhar, 
pensar novos rumos, reunir esforços e avançar, como nos mostra a pesquisa em pauta, a maioria 
dos professores acredita que a sua atuação profissional e a educação no seu aspecto geral vai 
melhorar após a pandemia. Sigamos, este é só o início de um novo caminho!

Fim

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

https://jornal.usp.br/artigos/educacao-e-pande
mia-desafios-e-perspectivas/(acesso em 
30/03/21);
http://www.iea.usp.br/pesquisa/projetos-instituc
ionais/usp-cidades-globais/pesquisa-educacao
-docencia-e-a-covid-19 (Acesso em 
30/03/2021)

https://jornal.usp.br/artigos/educacao-e-pandemia-desafios-e-perspectivas/
https://jornal.usp.br/artigos/educacao-e-pandemia-desafios-e-perspectivas/
http://www.iea.usp.br/pesquisa/projetos-institucionais/usp-cidades-globais/pesquisa-educacao-docencia-e-a-covid-19
http://www.iea.usp.br/pesquisa/projetos-institucionais/usp-cidades-globais/pesquisa-educacao-docencia-e-a-covid-19
http://www.iea.usp.br/pesquisa/projetos-institucionais/usp-cidades-globais/pesquisa-educacao-docencia-e-a-covid-19


AGENDA

1º/2021 #SISUUFCAT
No dia 05 de abril ocorrerá um evento para divulgação do SiSU 
da UFCAT. Será a partir das 14h30 no canal da UFCAT no 
YouTube.
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