
ATA DA REUNIÃO DE DIREÇÃO COM PROFESSORES E PAIS DA 3ª SÉRIE 
DO ENSINO MÉDIO, REALIZADA EM 15/09/2020, VIA PLATAFORMA ON-

LINE DO GOOGLE MEET. 

Aos quinze dias do mês de setembro, foi realizada a uma reunião extraordinária 1 

entre membros da direção, professores e pais de alunos da 3ª série do ensino 2 

médio para discutir carta apresentada no conselho diretor do CEPAE em 3 

03/09/2020, na qual os pais de alunos reivindicaram a possibilidade de 4 

antecipação do fim do ano letivo de 2020, tendo em vista o melhor 5 

aproveitamento dos estudantes no Enem e demais processos seletivos para 6 

ingresso no ensino superior.  A reunião foi realizada via plataforma on-line do 7 

Google Meet, no período vespertino das 14h30 Às 17h30, em caráter consultivo 8 

para esclarecimento e tomada de decisões futuras. Participaram da reunião Israel 9 

Elias Trindade Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Jaqueline Araújo Civardi Pró-10 

Reitora de Graduação, Moema Gomes Moraes, diretora de ensino, Sauli dos 11 

Santos Júnior Pró-Reitor Adjunto da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas 12 

(PROPESSOAS), Berta Baltazar Elias, presidente da Comissão Permanente de 13 

Pessoal Docente (CPPD). Os professores: Alcir Horácio da Silva, Allysson 14 

Fernandes Garcia, Guilherme Colherinhas, Sirlene de Oliveira, Leonardo Bruno 15 

Assis Oliveira, Francesca Guaracyaba Garcia Chapadense, Wanderley Alves Dos 16 

Santos, Rosana Beatriz Garrasini Sellanes, Iris de Oliveira Carvalho. Os pais: 17 

Marileide Amaral, Ana Paula Purcina Baumann, Silvia Carla Nunes de Figueiredo 18 

Costa. O diretor Alcir começou a reunião contextualizando as demandas oriundas 19 

do novo calendário acadêmico da UFG, a realização do Enem 2020 em janeiro 20 

de 2021, foi enviada a todos a carta das famílias do ensino médio com suas 21 

reivindicações, e de antemão o conselho de classe deliberou na retomada das 22 

atividades de forma remota emergencial que não haveria antecipação do ano 23 

letivo para os alunos da 3ª série do ensino médio. Um dos questionamentos 24 

levantados foi como proceder com alunos que caso sejam aprovados no Enem e 25 

desejem pleitear vaga no Sisu, uma vez que não terão concluído o ensino médio. 26 

Outro questionamento diz respeito a organização dos relatórios de atividades 27 

docentes (Radoc), uma vez que a antecipação do ano letivo pode acarretar em 28 

falta de carga horária aos docentes dessa série em 2021. O professor Sauli 29 

iniciou sua fala explicando sobre as progressões e avaliações docentes no 30 

contexto pandêmico, considerando que a suspenção das aulas presenciais trouxe 31 

um impacto nessas questões. A Propessoas tem procurado estabelecer um 32 

panorama que atenda de modo geral as especificidades das unidades 33 

acadêmicas e resguarde os professores em seus direitos de progredir na carreira 34 

nesse contexto. Ele compreende que os docentes não trabalham somente em 35 

ensino, mas também em pesquisa, extensão e atividades administrativas. A 36 

professora Berta, da CPPD, tem aguardado uma deliberação da Pró-reitoria para 37 

saber como será a avaliação dos docentes para o ano de 2020, com consulta as 38 

unidades para estudo e encaminhamento ao Consuni. Ela reforçou que não há 39 

uma definição de como os professores da UFG serão avaliados nesse ano, mas 40 

a ideia é não penalizar os professores, garantir seus direitos de progredir na 41 

carreira, compreendendo que os Radoc’s de 2020 terão um impacto nas 42 

progressões nos próximos três anos. Alcir explicou aos pais como os professores 43 

são avaliados, em seus Radoc’s preenchidos no Sicad que é o sistema destinado 44 

a esse registro. Leonardo sugeriu que, como o conselho de classe já deliberou 45 

não antecipar o ano letivo dos alunos da 3ª série do ensino médio, qual o prazo a 46 

CPPD e a Propessoas tem para deliberar essa avaliação dos docentes em 2020, 47 



para os professores terem uma estimativa de tempo par pensar essa questão 48 

levantada pelos pais. O professor Sauli destacou que são questões 49 

independentes, o que foi direcionado a Propessoas é pensar qual o impacto 50 

dessas aulas antecipadas em 2020 em 2021. Berta destacou que não é um 51 

questionamento distante, considerando que as resoluções de avaliação 52 

costumam estipular uma carga horária mínima de ensino, a falta de carga horária 53 

pode penalizar os docentes nesse contexto. Leonardo explicou que os 54 

professores já retomaram o semestre letivo, mas há um pedido de antecipação 55 

do ano letivo 2020, que deixaria os professores sem carga horária no início do 56 

ano de 2021, considerando que o calendário acadêmico 2020 terminará no 57 

primeiro semestre do próximo ano. Berta destacou que geralmente os processos 58 

do CEPAE geralmente se destacam por uma elevada carga horária de ensino, 59 

poucos professores trabalham no limite de 8 horas por semestre. Ela destacou as 60 

diferentes situações vivenciadas nesse contexto de aulas remotas, e que a 61 

Prograd tem procurado alternativas para superar os problemas encontrados. 62 

Considerando que a progressão acontece num interstício de vinte e quatro 63 

meses, com dois Radoc’s e não somente um, o professor pode ter uma carga 64 

horária maior em um semestre, e no outro uma carga horária menor, 65 

contrabalanceando esse registro. Sauli esclareceu que o adiantamento da carga 66 

horária executada com os alunos da 3ª série será computada normalmente no 67 

interstício de avaliação de 24 meses. De toda forma cabe a direção do CEPAE 68 

deliberar quanto a isso, a minuta de resolução transitória de avaliação está em 69 

elaboração, visando minimizar os prejuízos a carreira docente, principalmente 70 

para os recém concursados que entraram esse ano. O professor Guilherme 71 

destacou algumas questões que dizem respeito a carga horária dos docentes do 72 

CEPAE, desde a adaptação do currículo da unidade às 32 semanas de trabalho 73 

da UFG. Ele destacou algumas questões legais referentes ao Radoc, e pediu 74 

auxílio para amparar essa antecipação de forma legal. Sauli perguntou se essa 75 

antecipação acarretaria em não ter ensino médio em 2021. Guilherme esclareceu 76 

que essa questão diz respeito a duas turmas, que seriam retomadas somente no 77 

segundo semestre do próximo ano. Sauli esclareceu que esse acúmulo de carga 78 

horária, será computado no bojo dos 24 meses para progressão, mas que o 79 

docente tem de considerar sua carga horária nesse processo. Berta 80 

compreendeu os questionamentos levantados pelo professor, com respeito as 81 

questões legais, ainda que a média dos 24 meses possibilite a progressão, há um 82 

questionamento de base legal, em ministrar a carga horária exigida na legislação. 83 

A mãe Silvia Carla, destacou que a reivindicação dos pais de antecipação do ano 84 

letivo não é fixar o fim do ano letivo de 2020 em dezembro, mas procurar 85 

antecipar de junho pra janeiro ou fevereiro, a fim de subsidiar melhor esses 86 

alunos com os conhecimentos necessários para realização do Enem. Berta 87 

perguntou a professora Jaqueline da Prograd as possiblidades de flexibilização 88 

dos dias letivos no contexto de pandemia. Jaqueline respondeu que a legislação 89 

flexibilizou o cumprimento dos dias letivos desde que seja respeitado o 90 

cumprimento da carga horária total. Porém, diante dos questionamentos 91 

apresentados, ela sugeriu que seja consultado o setor jurídico da universidade, 92 

do ponto de vista da Prograd não há impossibilidade de atendimento da demanda 93 

apresentada, mas ela reforçou a necessidade de consulta ao setor jurídico. Alcir 94 



retomou que num contexto recente, da última greve, houve uma antecipação da 95 

última escala para os alunos da 3ª série do ensino médio, com aulas pela manhã 96 

e tarde. Porém o contexto atual, com a pandemia não há a mesma condição de 97 

estender essa carga horária como era possível no contexto presencial. Os 98 

docentes tem demandas domésticas, de acompanhamento dos filhos e outras 99 

questões como o adoecimento causado por inúmeras questões nesse contexto 100 

pandêmico. Jaqueline destacou que em sua fala ela apontou o que pode ser feito 101 

pela Prograd, mas destacou que essa deliberação deve ser feita sobretudo pelo 102 

CEPAE, em seu conselho diretor, desde que haja uma definição em conjunto 103 

com Prograd, Propessoas e jurídico. Berta encerrou a sua participação 104 

destacando que no momento não há uma resposta aos questionamentos 105 

apresentados, mas que o CEPAE pode desenvolver seu modelo próprio de 106 

avaliação, em suas especificidades. Ela destacou que o trabalho da CPPD é visto 107 

de forma contraditória, dado seu caráter minucioso ao examinar os processos de 108 

progressão, por fim ela reconheceu o trabalho expressivo que os professores do 109 

CEPAE fazem no que diz respeito a carga horária de ensino. O professor Sauli se 110 

despediu colocando-se a disposição para tirar dúvidas e dialogar com os 111 

professores do CEPAE. Alcir reconheceu o trabalho do professor Sauli em 112 

atendimento a unidade nos mais diversos contextos e agradeceu pela 113 

disponibilidade do pró-reitor adjunto, e convidou a professora Berta a estar 114 

presente sempre que se fizer necessário. O diretor ainda questionou a Prograd 115 

quanto a utilização do Sisu como forma de ingresso ou pretende retomar seu 116 

vestibular próprio. Jaqueline confirmou que a UFG se manterá a forma de 117 

ingresso via Sisu, observando as orientações do MEC e o calendário da 118 

universidade. Guilherme destacou que a previsão de entrada desses alunos que 119 

ingressam em 2021 é somente no segundo semestre, o professor pontuou sua 120 

discórdia com a data do Enem que deveria ser mais condizente com o calendário 121 

das instituições públicas e não em janeiro. E questionou o que as universidades 122 

tem feito em relação a essa questão, como tem se manifestado diante do MEC. O 123 

professor destacou os riscos e fragilidades de se acelerar um projeto de ensino 124 

visando o sucesso num exame, e como isso compromete o desempenho de 125 

estudantes da rede pública no país. Jaqueline concordou com as reflexões feitas 126 

pelo professor, e o que poderia ser feito seria um movimento a nível nacional, 127 

mobilizando via Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 128 

Federais de Ensino Superior), a pró-reitora destacou que as ações recentes do 129 

MEC até o momento deixam a desejar, revelando um descompasso de 130 

calendários entre a maioria das instituições públicas de ensino superior e a 131 

realização do Enem. Alcir chamou atenção para outras instituições que também 132 

podem fazer um movimento de pressão junto ao MEC, toda essa realidade revela 133 

um movimento político que coloca em desvantagem o aluno que vem de escola 134 

pública. O diretor propôs dois encaminhamentos, primeiro: consultar o setor 135 

jurídico da UFG quanto as implicações da antecipação do ano letivo para a 3ª 136 

série do ensino médio; segundo, encaminhar ao professor Edward, reitor da UFG 137 

e presidente da Andifes, que leve á associação um pedido de posicionamento 138 

quanto da data de realização do Enem. Israel, explicou como é feita a 139 

composição do calendário, respeitando as especificidades do CEPAE em 140 

consonância com a graduação. O professor destacou que datas externas, como a 141 



realização do Enem, impactam nas atividades internas. O papel da Prograd 142 

nesse contexto é orientar a unidade buscando o melhor para os professores e 143 

para os alunos, caso o CEPAE faça alguma alteração no calendário, para além 144 

da aprovação no conselho diretor é preciso encaminhar essa proposta para 145 

aprovação nos conselhos superiores. O pró-reitor adjunto elogiou a iniciativa do 146 

CEPAE em respaldar sua decisão conforme a legislação vigente. Encerrada a 147 

participação dos representantes da Prograd, Israel, Moema e Jaqueline se 148 

despediram reiterando a disponibilidade ao diálogo. Guilherme sugeriu que toda 149 

consulta encaminhada a Prograd, Propessoas, CPPD ou procuradoria jurídica, 150 

seja feita via SEI, com ofício, registrando todas as repostas. O professor ainda 151 

reiterou que o problema da data do Enem não pertence ao CEPAE, sendo 152 

necessário um outro processo, uma mobilização da parte dos estudantes para 153 

mudar a data do Enem para março, uma solicitação as instancias superiores da 154 

UFG para que hajam repassando essa demanda para o MEC. Por fim, Guilherme 155 

ponderou a complexidade de preparo para o Enem, o contexto da pandemia, 156 

reiterou que está afastado, não tem participado das deliberações, mas 157 

acompanhado o trabalho dos colegas. O professor destacou que é preferível 158 

melhoras as condições de ensino em meio a pandemia do que pensar em 159 

antecipação de aulas, um fazer pedagógico em condições humanas, saudáveis e 160 

legalmente reconhecidas. Leonardo reforçou que ao encaminhar os documentos 161 

via SEI deve-se observar a clareza das informações solicitadas. Sirlene 162 

questionou qual a representatividade dos alunos na carta apresentada, 163 

destacando a preocupação dos pais com o estresse, com uma orientação 164 

pedagógica que respeite o tempo dos estudantes, considerando o contexto que 165 

estamos vivendo. Fabiana destacou que observou da parte dos alunos nas 166 

comunicações enviadas um sentimento de ansiedade, de dificuldade em rotina de 167 

estudos. Antecipar o ano letivo vai na contramão do que os professores estão 168 

buscando, que é garantir a saúde física e mental dos alunos. Ela reiterou que o 169 

Enem é de realização anual, e que o foco do ensino no CEPAE é preparar os 170 

alunos para a vida e não para os exames, garantindo um espaço de aprendizado 171 

sem pressão psicológica, a aprovação em faculdade é consequência desse 172 

trabalho de qualidade, e antes de tudo pensar como o aluno vai aprender no 173 

contexto atual. Alcir encerrou a reunião listando os seguintes encaminhamentos: 174 

1) enviar um ofício, via SEI, a Prograd, Propessoas e a CPPD, formalizando os 175 

questionamentos apresentados na reunião; 2) Solicitar a Reitoria da UFG e  176 

outras instâncias como Grêmio e outros espaços de movimentos estudantis que 177 

se mobilizem para questionar e propor alteração na data do Enem; 3) Que a APM 178 

faça uma reunião com todos os pais da 3ª série do ensino médio para repassar 179 

as informações discutidas na presente data. Por fim o diretor solicitou os 180 

professores que colaborem na construção do texto do ofício a ser encaminhado, 181 

reiterou que não foi uma reunião deliberativa, sendo esse espaço o conselho de 182 

classe e o conselho diretor. Ana Paula Purcina Baumann pediu que, além da 183 

gravação fosse encaminhada, a ata por escrito do que foi debatido. Alcir se 184 

comprometeu a enviar a APM todo o material registrado. Allysson destacou que 185 

em breve serão realizadas reuniões por turmas, e na ocasião a direção 186 

participará desses momentos esclarecendo as dúvidas que surgirem. Após 187 

esgotar a pauta, não havendo assuntos a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, 188 



Danielly Cardoso da Silva, lavrei a presente ata, que será posta em aprovação e 189 

assinada pelos presentes a sua discussão.  190 


