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Memória da Reunião de todos os Núcleos  Docentes Estruturantes 
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ASSUNTO: Reunião solicitada pelo Conselho Diretor da Regional para prestar esclarecimentos sobre 

a questão da hora aula do MEC. 

 

Pontos Apresentados e Discutidos: 

 

1. Cumprimento aos presentes 

A reunião foi presidida pela  Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes que cumprimentou a todos os 

professores presentes. 

 

2. Informes 

• Foi publicado Auto avaliação Institucional da Universidade Federal de Goiás e os 

Cadernos do PGE Câmpus Jataí: Auto avaliação Institucional 2011-2012. 

 

3. Convite 

• A  Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes solicitou a indicação de dois professores para 

representar os cursos de licenciatura no FÓRUM  de LICENCIATURA  da  Universidade 

Federal de Goiás (doravante UFG). Como ninguém se dispôs, ela perguntou se poderia 

nomear. Assim sendo, ela convidou os professores: Fernando Aparecido de Moraes 

(Ciências Biológicas) e  Suely dos Santos Silva(Pedagogia), sendo respectivamente titular e 

suplente.  

• A  Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes informou que a partir de agora, com mais 

autonomia a Regional terá uma Comissão para avaliar o Projeto Pedagógico dos Cursos( 

PPC). Ela solicitou indicação de professores. Foram indicados: 

 

      Camila Alberto Vicente de Oliveira - Pedagogia 

      Edmilson Santos Cruz - Engenharia Florestal 

      Iderval da Silva Junior Sobrinho - Ciências Biológicas 

      Luis Antônio Serrão Contim - Ciências Biológicas 

      Marcos Gonçalves de Santana - Educação Física 

      Rafael Siqueira Silva - Matemática 

      Ricardo de Mattos Santa Rita - Ciências Biológicas 

      Suely dos Santos Silva - Pedagogia 

 

4. Hora-aula MEC 

• A  Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes fez uma retrospectiva sobre a questão que motivou 

a reunião e mencionou que a Universidade Federal de Goiás ( doravante UFG) foi uma das 

instituições que resistiu em adotar a hora-aula de 60 minutos. Ela historicizou todos os fatos 

desde o início das atividades do grupo gestor. 

• Conforme o artigo 17 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da UFG a 

hora-aula está distribuída em cinquenta (50) minutos de aulas expositivas, práticas ou 

laboratoriais e dez (10) minutos de atividades acadêmicas supervisionadas. 

 

• Foi elaborada uma proposta sobre a aplicação da hora relógio na UFG, considerando a 



realidade das Regionais Catalão, Goiás e Jataí e apresentada para o Prof. Leandro em 

Goiânia no mês de agosto. Entretanto, os conselheiros da Câmera Superior de Graduação 

da UFG rejeitaram essa proposta. Assim sendo, os conselheiros apresentaram uma 

contraproposta que foi aprovada,em que a hora-aula da UFG passa a ter a duração de uma 

hora relógio a partir do 1º. Semestre de 2015.  

• A adequação da carga horária é importante agora, visto que, há uma Programação do MEC 

que estabelece que os cursos serão avaliados. Uma vez não atendido algum dos itens dos 

elementos de avaliação , o curso não será reconhecido.  

• A Prof.ª   Eliana Melo Machado Moraes mencionou que a exigência da hora-aula é do MEC 

e não da UFG. Por isso, os professores precisam discutir como irão adotar a carga horária 

mínima exigida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

 

5. Discussões 

• Após suas considerações, a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes abriu para discussão. 

• O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita( Ciências Biológicas Licenciatura) disse que Jataí 

cumpre todas as exigências postas por Goiânia. Além disso, a Regional Jataí não tem 

infraestrutura para adequar a carga horária de 60 minutos como hora-aula. Se essa hora-aula 

for adotada os alunos serão prejudicados. Por esta razão, o docente argumentou que é 

necessário formar um grupo de professores e ir ao MEC denunciar que será impossível o 

aluno cumprir este horário.  

• O Prof. Luis Antônio Serrão Contim( Ciências Biológicas Bacharelado) afirmou que é 

possível continuar com a hora-aula de 50 minutos mais 10 minutos, desde que nos PPCs 

conste a carga mínima atribuída para os cursos. Foi ressaltado que os alunos não têm 

condições de permanecer o período integral na universidade. 

• A Prof.ª Suely dos Santos Silva(Pedagogia) enfatizou que os professores não tem acesso a 

resolução que normatiza os horários de aulas da UFG. Ela questionou como funcionará a 

universidade sem o recreio, já que, é direito do aluno usufruir do intervalo, e por qual razão 

compramos o sistema da UFRN? O CERCOMP não é capaz de elaborar um programa? 

Ademais, a professora expôs que 100% dos alunos da sua disciplina, afirmaram que, não 

seria possível continuar com o curso, se as aulas forem ministradas até meio-dia. 

Finalizando sua fala, a docente convidou a todos os presentes a pensarem como a hora-aula 

de 60 minutos afetará os alunos.  

• O Prof. Arthur dos Santos Mascioli(Zootecnia) disse que não compreende o motivo para a 

adequação da hora-aula, porque os professores não foram consultados na elaboração da 

resolução. Também, afirmou ainda que não sabe de nenhum curso que não foi aprovado 

pelo MEC por causa dessa carga horária. 

• A Prof.ª Zilda de Fátima Mariano(Geografia Licenciatura) argumentou que não é exequível 

adequar a carga horária. Desta maneira, ela convida os presentes a refletir sobre essa 

proposta e analisar a realidade da Regional Jataí. 

•  O Prof. André Felipe Soares de Arruda(Direito) afirmou que se a Regional Jataí submeter a 

hora-aula de 60 minutos não está exercendo a sua autonomia administrativa, didática e 

pedagógica. Também, há uma ausência de infraestrutura completa na instituição. O docente 

ainda questionou o fato de que o Restaurante Universitário (RU) não comporta em uma 

hora o número total de estudantes da Regional.  

• O Prof. Marcos Gonçalves de Santana(Educação Física Bacharelado) disse que foi 

orientado pela Prof.ª Gisele Araújo Prateado Gusmão a colocar no PPC aula de 50 minutos 

mais 10 minutos de atividades supervisionadas. Além disso, o professor indagou “Como se 

adequar a hora-aula de 60 minutos de forma humana? 

• O Prof. Allison Gustavo Braz (Fisioterapia) perguntou “Qual é o fundamento pedagógico 

para essa carga horária? O aluno vai conseguir aprender com esse tipo de aula?” 



• A Prof.ª Mônica Santiago Barbosa(Biomedicina) levantou alguns questionamento, tais 

como: “ Os professores terão autonomia para decidir a carga horária? Será personalizado o 

horário por curso? Se sim, então, qual é a real função da resolução?” 

• A Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago(Letras Português) perguntou se essa 

reunião era deliberativa, ou consultiva. 

• A Prof. ª Camila Alberto Vicente de Oliveira(Pedagogia) afirmou que o MEC é composto 

por pessoas gabaritadas que sabem as condições de cada universidade.  

• Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que a reunião foi solicitada para prestar 

esclarecimentos em relação a hora-aula e que a reunião pode ser deliberativa se tiver o 

quórum, visto que houve convocação e pauta. No que se refere ao acesso a Resolução, a 

docente afirmou que pediu ao Prof. Leandro uma cópia da Resolução, porém, não foi 

atendida, e assim, ela teve que transcrever a Resolução durante a reunião em Goiânia para 

compartilhar com os professores da Regional Jataí. A professora explicou que a UFG 

comprou o sistema de outra universidade, visto que, atualmente como o CERCOMP da 

UFG está estruturado não há pessoal suficiente e competente para criar um programa. 

Também, foi dito pela docente que os alunos devem saber da proposta da hora-aula de 60 

minutos.  

• A Prof.ª Suely dos Santos Silva(Pedagogia) solicitou o nome completo do Prof. Leandro e 

sua formação. 

• O Prof. Luis Antônio Serrão Contim( Ciências Biológicas Bacharelado) falou que há o 

quórum para votar a elaboração de um documento que será encaminhado a Câmera de 

Graduação e a Reitoria repudiando a decisão de passar a hora-aula da UFG para 60 

minutos. 

• O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita (Ciências Biológicas Licenciatura) disse que se a 

Regional Jataí não for ouvida por Goiânia, será preciso fazer uma denúncia no Ministério 

Público. 

• O Prof. Marcos Gonçalves de Santana(Educação Física Bacharelado) afirmou que em 

relação a hora-aula, talvez seja possível trabalhar na Regional Jataí  com alternativas. 

• O Prof. Arthur dos Santos Mascioli(Zootecnia) expôs que a Assessoria de Graduação e o 

corpo docente são uma equipe. Também, o docente disse ainda que todos os professores 

devem compreender o impacto da hora-aula, e,  posteriormente fazer uma votação contra a 

nova carga horária. 

• O Prof. Luís César de Souza(Educação Física Licenciatura) argumentou que não há lógica 

para adequar a hora-aula de 60 minutos, pois essa é inexequível. 

• A Prof.ª Zilda de Fátima Mariano(Geografia Licenciatura) disse que não concorda que as 

reuniões realizadas em Goiânia não tenha pautas. 

• O Prof. Fernando Silva dos Santos(Pedagogia) perguntou qual é a justificativa para adotar a 

hora-aula de 60 minutos do ponto de vista do projeto didático pedagógico.  

•  O Prof. André Felipe Soares de Arruda (Direito)falou da necessidade de ampliar esta 

discussão no âmbito acadêmico. 

• Após ouvir todos os questionamentos, a Prof.ª  Eliana Melo Machado Moraes prestou os 

esclarecimentos devidos. 

 

6. Votação 

 

• Como havia o quórum, os professores propuseram que se votasse na proposta de elaboração 

de um documento da Regional Jataí manifestando o seu posicionamento sobre a questão em 

discussão. Após várias discussões, os coordenadores: Allison Gustavo Braz(Fisioterapia) , 

Ana Carolina Gondim Inocencio(Ciência da Computação),  André Felipe Soares de 

Arruda(Direito), Arthur dos Santos Mascioli(Zootecnia), Ivanildes Solange da Costa 

Barcelos(Biomedicina), José Higino Damesceno Júnior(Física), Luis Antônio Serrão 



Contim(Ciências Biológicas Bacharelado), Luís César de Souza(Educação Física 

Licenciatura) , Marcos Gonçalves de Santana(Educação Física Bacharelado), Maria de 

Lourdes Faria dos Santos Paniago(Letras Português), Santinha Neuda Alves do Lago(Letras 

Inglês),  Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos(Química Bacharelado), Ricardo de 

Mattos Santa Rita(Ciências Biológicas Licenciatura), Robson Schaff Corrêa(Engenharia 

Florestal) e  Zilda de Fátima Mariano(Geografia Licenciatura) votaram a favor da 

elaboração de um documento manifestando que a Regional Jataí é contra a nova matriz da 

carga horária de 60 minutos como hora-aula. 

 

7. Finalização. 

• A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes solicitou a todos que levem a questão para ser 

discutida com os pares, com os discentes e também nos NDEs dos respectivos cursos. Em 

seguida, fez as considerações finais e informou que a discussão será retomada na próxima 

reunião no dia 17/09/2014. Nada mais havendo a tratar, ela declarou encerrada a reunião às 

16h54 (dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos). 
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Nome Curso

Ana Carolina Gondim Inocencio Ciência da Computação

André Felipe Soares de Arruda Direito

Ângela Lima Pereira Enfermagem

Arthur dos Santos Mascioli Zootecnia

Camila Alberto Vicente de Oliveira Pedagogia

Christiano Peres Coelho Ciências Biológicas

Cristiane José Borges Enfermagem

Darly Geraldo de Sena Júnior Agronomia

David Michel de Oliveria Educação Física

Douglas Silva Machado Química

Edlaine Faria de Moura Villela Medicina

Edmilson Santos Cruz Engenharia Florestal

Elaine Cristina Castelhano Ciências Biológicas

Fabiano Campos Lima Ciências Biológicas

Fabiano Silvestre Ramos Letras Inglês

Fernando Aparecido de Moraes Ciências Biológicas

Fernando José dos Santos Dias Zootecnia

Fernando Silva dos Santos Pedagogia

Giulena Rosa Leite Enfermagem

Iderval da Silva Júnior Sobrinho Ciências Biológicas

Ivanildes Solange da Costa Barcelos Biomedicina

José Higino Damesceno Júnior Física

Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes Zootecnia

Kleber Fernando Pereira Ciências Biológicas

Ludmila Grego Maia Enfermagem

Luis Antônio Serrão Contim Ciências Biológicas

Luís César de Souza Educação Física

Marcela Cristina de Moraes Psicologia

Márcio Issamu Yamamoto Letras Inglês

Marcos Gonçalves de Santana Educação Física

Marcos Wagner de Souza Ribeiro Ciência da Computação

Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago Letras Português

Marlene Andrade Martins Enfermagem

Martha Ribeiro Bonilha Biomedicina

Michele Silva Sacardo Educação Física

Mônica Santiago Barbosa Biomedicina

Natasha Vicente da Silveira Costa Letras Inglês

Paulo Freitas Gomes Física

Rafael Siqueira Silva Matemática

Regisnei Aparecido de Oliveira Silva Ciências Biológicas

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos Química



 

 

 

 

 

 

 

Ciências Biológicas

Roberto Borges Filho Fisioterapia

Robson Schaff Corrêa Engenharia Florestal

Sandra Aparecida Benite Ribeiro Ciências Biológicas

Santinha Neuda Alves do Lago Letras Inglês

Simone Caetano Morale de Oliveira Medicina

Suely dos Santos Silva Pedagogia

Tatiana Batista Química

Vanessa Cristina Stein Ciências Biológicas

Welber Daniel Zanetti Lopes Medicina Veterinária

Zilda de Fátima Mariano Geografia

Ricardo de Mattos Santa Rita


