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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

ATA Nº. 008/2020/UFJ – CONSUNI 

PROCESSO SEI 23070.026429/2020-51 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUNI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

REALIZADA EM 10 DE JUNHO 2020. 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte às quatorze horas e cinco minutos reuniram-se via 1 

Google Meet, sob a presidência do Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Reitor Pro Tempore da 2 

Universidade Federal de Jataí/UFJ, os membros do CONSUNI da Universidade Federal de Jataí: Prof. 3 

Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Ciências 4 

Agrárias/UFJ; Bibliotecária/Documentalista Anne Oliveira, representante dos Técnicos Administrativos; 5 

Prof.ª Cecília de Castro Bolina, representante dos Docentes/UFJ; Prof. Christiano Peres Coelho, Chefe da 6 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas/UFJ; Prof. Daniel Cortês Beretta, Diretor Pro Tempore 7 

da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde; Prof. Dyomar Toledo Lopes, Pró-Reitor Pro Tempore de 8 

Administração e Finanças/UFJ; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Pró-Reitor Pro Tempore de Pós-9 

graduação/UFJ; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação;  Prof. 10 

Giovanni Cavichioli Petrucelli, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Ciências Exatas/UFJ; Prof.ª 11 

Giulena Rosa Leite Vice-Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ; Prof. Hânstter Hállison 12 

Alves Rezende, Pro Reitor Pro Tempore de Gestão de Pessoas/UFJ; Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho, Pró-13 

Reitora Pro Tempore de Graduação/UFJ; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Pró-Reitora Pro Tempore de 14 

Assuntos Estudantis/UFJ; Prof.ª Ludmila Grego Maia, Pró-Reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura;Prof.ª 15 

Maria Cristina Cardoso Pereira, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas/UFJ; 16 

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Humanas e 17 

Letras/UFJ; Administrador Ricardo Porto Simões Mathias, Órgãos Administrativos/SEINFRA/UFJ; 18 

Assistente em Administração Silviany da Silva Coutinho Guimarães, representante dos Técnicos 19 

Administrativos/UFJ; Prof. Simério Carlos Silva Cruz, Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação/UFJ; 20 

Prof. William Ferreira da Silva; Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos/UFJ; 21 

Representantes com direito a voz: A Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira, representante do DCE.O 22 

Técnico Administrativo Daniel Silva Carvalho, Gerente do CERCOMP,  O Técnico Administrativo Darlan 23 

Marques da Silveira, representante do  SINT-IFESgoProf. Luis Antônio Serrão Contim, representante 24 

ADUFG; Assistente em Administração Michaela Andréa Bette Camara, Assessora de Comunicação/UFJ; 25 

verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes 26 

- Informes PROGRAD - A Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho informou sobre a reunião da Câmara Superior 27 

de Graduação em que foi aprovada a Instrução Normativa para os PPCs. informou sobre a curricularização 28 

da extensão que será discutida nas câmaras setoriais, informou ainda que foram definidos dois Grupos de 29 

Trabalho (GTs), um do diagnóstico UFJ e outro do Estudo das Instituições de Ensino Superior em tempos de 30 

pandemia. Informes PRPI: O Prof. Simério Carlos Silva Cruz informou que o prazo para solicitar 31 

reconsideração sobre os planos de iniciação à pesquisa não reconhecidos será nos dias 16 e 17/06.  informou 32 
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ainda sobre o evento de   desafio de inovação UFJ, que terá inscrições no período de 20 a 30/07 e que toda 33 

comunidade acadêmica poderá participar, os temas são: Covid 19 e Soluções em educação em tempos de 34 

pandemia. Informes PRPG - O Prof. Edésio Fialho dos Reis informou sobre novo prazo para entrega de 35 

trabalhos na pós-graduação, que antes contava 30 (trinta) dias após a defesa. Agora com uma instrução 36 

normativa o prazo foi prorrogado para 90 (noventa) dias. Quanto à previsão de qualificação também foi 37 

criada uma instrução normativa que estabelece e auxilia o cumprimento desses prazos. informou ainda que 38 

ocorreu o desmembramento do PROFMAT que agora é incluído no perfil da PRPG/UFJ. Informes PROEC 39 

- A Prof.ª Ludimila Grego Maia informou sobre a organização do SIGA Extensão, disse que estão sendo 40 

enviados e-mails para essa organização, para que conste no sistema apenas projetos válidos. Em seguida a 41 

professora informou sobre o CONEPE, que neste ano será de forma online, disse que em breve apresentará 42 

informações mais detalhadas. Falou ainda sobre o processo que está no SEI sobre o andamento das bolsas 43 

PROBEC em tempos de pandemia. Informes PRAE: A Prof.ª Luciana Aparecida Elias informou que o 44 

Fórum da PRAE que seria realizado amanhã, mas devido a ser feriado e por não ter intérpretes disponíveis, 45 

foi transferido para o dia 16/06. A Professora solicitou ainda doações de cestas básicas para auxílio à 46 

comunidade discente. Informes Propessoas: O Prof. Hanstter Hallison Alves Rezende falou sobre a lei 47 

complementar 173 que previa o congelamento das progressões, mas que tinha uma boa notícia, pois o 48 

entendimento era que continuaria da forma que sempre foi, não haverá congelamento. Comentou sobre as 49 

reuniões online sobre a emancipação. Disse que realizou reunião com os diretores para tratar sobre rotinas 50 

administrativas. E finalizou seus informes dizendo que chegou um novo servidor efetivo na Propessoas e que 51 

o servidor iniciará em breve as atividades na área financeira de pessoal, o Departamento Financeiro de 52 

Pessoal da UFJ, e que em breve pretende-se trazer a folha de pagamento para ser efetivada em Jataí. 53 

Informes PROAD - O Prof. Dyomar Toledo Lopes informou que havia 40% do recurso da LOA que estava 54 

retido condicionado à aprovação da Câmara e do Senado, e a boa notícia é que o valor foi liberado no dia 55 

02/06 e já estava disponível para a UFJ. Informes ASCOM - A Assessora de Comunicação Michaela Andréa 56 

Bette Carmara informou que a ouvidoria UFJ foi criada e que já possui um perfil junto ao Fala BR, 57 

comentou que recebeu várias manifestações na última semana, a maioria sobre o sistema de cotas e uma 58 

sobre os servidores terceirizados, alegando que estes não estão trabalhando. As manifestações foram 59 

encaminhadas para as coordenações responsáveis para atendimento às demandas apresentadas. Disse ainda 60 

que a ouvidoria está atendendo na ASCOM. Informes Vice-Reitoria - A Prof.ª Giulena Rosa Leite informou 61 

que como presidente da comissão do estatuto, ela ainda não recebeu a indicação de nomes para a formação 62 

da comissão, conforme solicitado em reunião do Consuni, solicitou que as indicações sejam encaminhadas o 63 

mais breve possível. Informes Adufg - O Prof. Luis Antônio Serrão Contim falou sobre ações impetradas 64 

contra a suspensão de pagamento de benefícios. Em seguida falou sobre a questão do trabalho remoto 65 

docente, disse que a Adufg fez um debate aberto sobre o assunto. Disse ainda que quanto a MP 979 do 66 

Governo Federal que outorga ao MEC a indicação de reitores temporários, a Adufg já estava agindo nesse 67 

sentido, por meio da Proifes e Andifes. Com relação ao administrativo, a Adufg inaugurou a usina de energia 68 

solar que suprirá a demanda de energia dos sindicatos. E finalizou infromando que a sede de Jataí estará 69 

pronta em breve e se colocou à disposição da comunidade. Informes SINT-IFESgo - O Técnico 70 
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Administrativo Darlan Marques da Silveira informou que foi realizada uma reunião com a Propessoas para 71 

implementação da CIS (Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos Administrativos). Quanto 72 

a MP979 o SINT-IFESgo falou que também estavam agindo e que será publicada uma nota de repúdio nesse 73 

sentido. Informes DCE - A Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira informou que foi realizada uma reunião 74 

com os discentes sobre Conselhos Deliberativos e estavam articulando para que os discentes participassem 75 

dos conselhos. Informes Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira - A Professora disse que seus informes eram 76 

como afiliada da ADCAJ/ANDES, informou que a ADCAJ tinha uma proposta de plano de saúde da 77 

Unimed, quem tivesse interesse que procurasse a Prof.ª Graziela. Em seguida a professora leu uma nota da 78 

ADCAJ/ANDES sobre a participação do sindicato no Consuni, após leitura, o Presidente comentou sobre o 79 

documento do Ministério Público que determina que a representação docente era somente do Sindicato 80 

Adufg, então se ele permitisse a entrada da ADCAJ estaria descumprindo o que estava previsto legalmente, e 81 

poderia ser penalizado pelo Ministério Público, então ele estava somente cumprindo a lei. Segundo Ponto 82 

da Pauta: Apreciação e aprovação de atas – Ata do dia 27/11/2020 e Ata do dia 11/12/2019 - Em 83 

apreciação, em seguida em discussão, as atas foram aprovadas com o registro de 19 (dezenove) votos 84 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Terceiro Ponto da Pauta: Discussão sobre Ensino, Pesquisa e Extensão 85 

em tempos de Pandemia, relatado pela Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira -  A Professora disse que havia 86 

uma grande pressão para que as universidades públicas desenvolverem atividades remotas em substituição às 87 

aulas presenciais, e na UFJ essa pressão estava acontecendo obviamente, disse que a Unidade Acadêmica 88 

Especial de Educação era contra a retomada das aulas no contexto da pandemia da COVID19, e que 89 

precisava cuidar para que a volta às aulas na UFJ não fosse mais um retrato do voluntarismo e do improviso 90 

a que constantemente estavam submetidos em meio a pandemia, falou que o Consuni não poderá aceitar que 91 

a UFJ em toda gestão de crise da pandemia, fizesse forçar uma normalidade inexistente e maquiar problemas 92 

e dificuldades para não se comprometer em soluções reais e satisfatórias, qualquer medida para elaboração 93 

das diretrizes de uma proposta pedagógica de emergência não poderia ser precoce e sem debate amplo com a 94 

comunidade acadêmica. Continuou sua fala dizendo que a UFJ precisava de um planejamento emergencial 95 

para curto, médio e longo prazo, respaldado pela Comissão do combate ao COVID 19, que aliás estava 96 

silenciada, na última reunião presencial do Consuni a comissão apareceu e estava muito bem estruturada, foi 97 

inclusive elogiada e escolhida para fazer um trabalho em nível municipal, e então não ouviu-se mais 98 

manifestação dessa comissão, e precisava de uma manifestação dessa comissão que estava silenciada. As 99 

decisões precisavam ser tomadas a partir de um pacote, de um boletim epidemiológico da região, do 100 

município, então ela perguntou: Qual era o projeto da UFJ? Esse projeto com base no posicionamento da 101 

Comissão de combate ao COVID19 precisava perpassar algumas dimensões importantes, e a proposta que 102 

tinham era de que fosse um projeto que assumisse algumas responsabilidades administrativas, jurídicas, 103 

tecnológicas, pedagógicas e de biossegurança. Comentou que sabiam que 70% dos estudantes tinham renda 104 

familiar bem baixa, e que os dados poderiam ser comparados com os dados socioeconômicos que o ENEM 105 

poderia fornecer. Então haveria um problema muito grande em assumir o ensino remoto, problemas em 106 

substituir a carga horária presencial por aulas remotas e que problemas são esses? Perda de qualidade de 107 

ensino, muita perda! Mais de 60 % dos discentes não tinham acesso à internet e tecnologias, ter efetivamente 108 
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um computador, um celular de alta qualidade, uma rede de internet que contemplasse as atividades remotas 109 

ou aulas por videoconferência por duas horas no mínimo, não era viável para a maioria dos estudantes, então 110 

precisavam fazer um levantamento, os docentes precisavam montar uma estrutura laboral em suas casas com 111 

equipamento, com internet de qualidade para planejar, elaborar e ministrar as aulas, além disso precisavam 112 

conciliar cuidados com os filhos, parentes idosos. As professoras e professores perderam muitos auxílios 113 

recentes e aumentaram os gastos com luz, água, internet e outros para realizar esse trabalho remoto. E essas 114 

dimensões, como serão contempladas no plano da UFJ? Quem estava pensando nisso? Um processo de 115 

construção coletiva precisava ser construído com base nas especificidades de cada curso, o documento não 116 

podia ser um texto escrito pela PROGRAD, então nesse momento precisava ouvir cada curso, a experiência 117 

que a gestão tem em ter reunião via google meet não garantia que as aulas pudessem ser dessa forma. O 118 

processo de ensino aprendizagem de educação à distância, implicava em um treinamento muito forte em 119 

relação aos professores, não poderia deixar que as aulas se transformassem em uma mera aula tradicional 120 

onde o professor expõe e o aluno ouve em silêncio. Em seguida em discussão, o Prof. Giovanni Cavichioli 121 

Petrucelli disse que concordava 95% com o que a professora disse e que tinham que pensar, discordava 122 

quanto ao levantamento, pois quando foi feito o levantamento para obter os dados que comprovassem de fato 123 

o aluno não poderia, mas como falar em qualidade sem aplicar, ou saber se haveria condições ou não, então 124 

tinha que saber a realidade, mas com fatos. Disse que hoje sabiam que os alunos da exatas não tinham 125 

condições para EAD. O Prof. Hasntter Hallison Alves Rezende disse que estava sentindo-se ofendido 126 

enquanto membro da Comissão COVID, pelos amplos trabalhos e atividades que vinham ocorrendo, o 127 

comitê não estava silenciado, em seguida o professor listou algumas atividades do comitê: paralisação das 128 

atividades na UFJ, vacinação H1N1, estudo para volta de atendimento do hospital veterinário, normativas 129 

para o transporte, instrumentos para permanência dos trabalhos essenciais, aquisição de insumos  e EPI’s, 130 

realizaram pregões presenciais, auxílio a pesquisadores na volta de suas atividades, POP’s de limpeza e 131 

higienização e outros. Então o comitê estava atuando de forma ativa. O Prof. Christiano Peres Coelho disse 132 

que o que foi colocado quanto a Comissão Covid era a falta de publicização das atividades. Com relação a 133 

fala da Prof.ª Eva e Prof. Giovanni, ele concordava. Disse que existem muitas cobranças e questionamentos 134 

quanto ao retorno, então tinham que ter um calendário a curto, médio e longo prazo. O Presidente disse que a 135 

proposta da reitoria era a discussão sobre o retorno ou não. A Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira falou 136 

sobre tópicos levantados pelos Centros Acadêmicos, sobre a saúde mental dos discentes, dificuldades dos 137 

discentes indígenas, também sobre a contabilização da frequência que era complicada no ensino remoto. A 138 

questão da chamada pública que ainda não foi realizada, questão de alunas que eram mães. Disse que como 139 

estudantes se posicionavam contrários a esse tipo de ensino. A Prof.ª Giulena Rosa Leite disse que não 140 

existia um retorno ao presencial sem vacina, sem segurança. E a proposta era de discussão e o melhor lugar 141 

para essa discussão era a Câmara Superior de Graduação, pois lá estavam os vinte e cinco cursos e eles não 142 

estavam resolvendo entre eles, estavam sugerindo a definição do Consuni. Quanto a chamada pública, esta 143 

previa uma parte presencial, não tinham como fazer tudo de forma remota. Falou que nesse momento tinham 144 

500 (quinhentas) vagas não preenchidas e que não perderam tempo, não estavam atrasados, as discussões 145 

estavam ocorrendo. A Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira disse que acompanhava diversas reuniões e 146 
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quando desejava muito um resultado tinham que ter cuidados para a escolha de ferramentas de pesquisa para 147 

um diagnóstico. O Prof. William Ferreira da Silva falou sobre uma reunião em sua unidade, onde se apontava 148 

uma série de questões que deviam ser resolvidas, mas era um momento de grande incerteza pela situação da 149 

pandemia, para as ações de formação de GT’s eram fundamentais que tivessem um quadro da situação com a 150 

relação a todos os segmentos da universidade. Disse que discordava de delegar as decisões para a gestão 151 

superior, a gestão superior devia discutir o máximo possível para que as decisões fossem tomadas, isso com a 152 

necessidade de discussão em diferentes instâncias. O Prof. Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva disse 153 

que percebia que tinham discussões em caminhos opostos, havia uma diferença entre EAD e trabalho 154 

remoto. Os PPC’s aceitavam uma porcentagem em trabalho remoto e no novo cenário, o trabalho remoto 155 

estaria cada vez mais presente. Disse que tinham que fazer uma reflexão de como incluir as pessoas nessa 156 

nova realidade de forma que elas pudessem ter acesso. Após diversas discussões a Prof.ª Kamila Rodrigues 157 

Coelho disse que gostou das discussões, falou que o trabalho remoto e a possibilidade de aulas remotas 158 

estavam regulamentadas, mas a definição seria da comunidade da UFJ em seus respectivos órgãos 159 

colegiados. Comentou sobre outras instituições que já fizeram diagnóstico e que os Grupos de Trabalho terão 160 

todo cuidado nesse diagnóstico, tínhamos que agir em nosso tempo. Quarto Ponto da Pauta: Processo 161 

23070.012250/2017-11 – Relatórios Semestrais e final de pós-graduação de interesse da Servidora Técnico 162 

Administrativa Lilian Rodrigues, relatado pela Prof.ª Giulena Rosa Leite, parecer favorável. Em discussão, 163 

em seguida em votação, o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quinto Ponto da 164 

Pauta: Instalação do CEPEC da Universidade Federal de Jataí - Apreciação do ato decisório para 165 

instalação do CEPEC/UFJ – Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de 166 

Jataí, relatado pela Mesa diretiva. Em discussão, em seguida em votação a Instalação do CEPEC foi 167 

aprovada com o registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Sexto Ponto da Pauta: 168 

Apreciação da Resolução de Flexibilização das aulas na Pós-graduação, relatado pelo Prof. Edésio 169 

Fialho dos Reis. O relator apresentou a resolução e explicou sobre a formulação da mesma. Disse que se a 170 

flexibilização for aprovada, a Câmara tomará as providências necessárias para a organização, disse que já 171 

estavam em contato com a Tecnologia da Informação para esse apoio. Após diversas discussões, o Presidente 172 

disse que a Câmara Superior de Pós-Graduação regulamentará a forma que ocorrerão as ações, comentou que 173 

já teve curso que manifestou que não tinha o interesse em retornar online e que tudo isso tinha que ser levado 174 

em consideração e que os programas deveriam ser preservados. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a 175 

resolução sendo aprovada no Consuni, em seguida a Câmara Superior de Pós-Graduação se reunirá para 176 

apreciação e aprovação de uma instrução normativa, disse ainda que trabalharão no intuito de preservar a 177 

todos. Em votação a Resolução de Flexibilização das aulas na Pós-graduação foi aprovada com o registro de 178 

16 (dezesseis) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções. Sétimo Ponto da Pauta: Processo 179 

23070.019903/2020-98 – Apreciação da resolução 1372696 de criação da Comissão de Residência 180 

Médica (COREME) da Universidade Federal de Jataí, relatado pelo Prof. Edésio Fialho dos Reis. O 181 

relator explicou que a resolução foi enviada com a convocação, explicou também como ocorreram os 182 

trabalhos para a criação da COREME na UFJ, e que veio para o Consuni a normatização/regulamentação. 183 

Após discussões, em votação a resolução foi aprovada com o registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 2 184 
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(duas) abstenções. Oitavo Ponto da Pauta – Outros Assuntos - Não tivemos outros assuntos. Nada mais 185 

havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 17:45 186 

horas (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 187 

Secretária do CONSUNI, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo 188 

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação……………………................ 189 


