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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSEPE 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às catorze horas, via webconferência
através da plataforma Google Meets, mediante prévia convocação, realizou-se a segunda reunião
extraordinária da Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, sob a
Presidência da Senhora Pró-reitora de Graduação, Geranilde Costa e Silva, e com a presença dos
seguintes membros: Sérgio Krieger Barreira (representante dos coordenadores de cursos de graduação);
Silvia Helena Roberto de Sena (representante dos coordenadores de cursos de graduação) e Clarisse
Goulart Paradis (representante docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês).
Encontram-se vagos: um representante dos coordenadores de cursos de graduação; dois representantes
docentes; um representante discente da graduação e um representante dos TAEs. Par�ciparam como
convidados: o Superintendente de Gestão de Pessoas, Antonio Adriano Semião Nascimento, e o
Coordenador de Polí�cas Estudan�s, Joab Venâncio da Silva. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo
quórum regulamentar, a senhora presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. II.
ORDEM DO DIA. 1. Proposta da Prograd de Calendário Acadêmico - Pós Pandemia. A presidente
cumprimentou os presentes e explicou que foi convidado o Superintendente de Gestão de Pessoas,
Antônio Adriano Semião Nascimento, para se discu�r a proposta de férias cole�vas aos docentes no mês
de dezembro de 2020, e que foi convidado também o Coordenador de Polí�cas Estudan�s, Joab Venâncio
da Silva, para se discu�r um novo calendário le�vo alinhado com a Propae, para que se garanta  os
auxílios aos estudantes. Professora Geranilde passou a palavra aos membros. Professora Silvia Helena
reforçou seu ques�onamento acerca da legalidade da proposta de se ofertar disciplinas com carga horária
reduzida de 75%, e alegou que se deve aguardar um parecer do Ministério da Educação acerca desse �po
de proposta. Em seguida, Professora Geranilde passou a palavra a Adriano, e o ques�onou sobre o
impacto de se conceder férias cole�vas aos docentes durante o mês de dezembro de 2020, tendo em
vista a proposta de calendário le�vo, que prevê matrículas dos discentes no mês de novembro/2020 e o
retorno das aulas do período le�vo 2020.1 no mês de janeiro/2021. Adriano apresentou os pontos legais
per�nentes às férias, explicou que as férias são de interesse do servidor, entretanto é condicionado ao
interesse da administração. Explicou que as férias docentes não podem coincidir com o calendário
acadêmico. Lembrou também que, se o período de matrícula demanda a mobilização de coordenadores
do curso, estes não poderão estar de férias durante esse período de matrícula. Apresentou um relatório
que demonstra a implicação administra�va de férias cole�vas para os próximos meses. Alegou que,
quanto à decisão de concessão de férias cole�vas aos docentes, legalmente é permi�do, mas que
operacionalmente requer planejamento, e, nesse sen�do, deve haver tempo hábil para que a
Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) possa se organizar. Explicou também algumas diretrizes e
alguns aspectos da proposta do Plano de Biossegurança, que está sendo concluído e que será apreciado
pelo Comitê Ins�tucional de Enfrentamento à Covid-19 (CIEC/Unilab), e posteriormente por um dos
conselhos superiores da Unilab. Em seguida, Professora Geranilde passou a palavra a Joab, e o
ques�onou sobre como o calendário proposto afetaria a concessão de auxílios aos estudantes, a fim de
que se garanta os auxílios aos estudantes concluintes de 2020.1. Joab afirmou que há cerca de cento e
dez estudantes beneficiários de auxílios e que estão prestes a concluir a graduação em 2020.1, e cerca de
centro e cinquenta beneficiários que já estão em prorrogação. Explicou que o tempo de permanência
está vigente enquanto durar o período le�vo, no caso proposto, até abril de 2020.1. Explicou também
que os auxílios estão atrelados à quan�dade de semestres le�vos do curso em que o aluno está
matriculado, levando em consideração algumas variáveis, como por exemplo, a prorrogação de auxílios a
estudantes que não conseguiram concluir o curso no tempo regular por conta de falta de oferta de
disciplinas pendentes. Explicou que foi lançado o edital de concessão de auxílio de inclusão digital, que
visa distribuir equipamentos/disposi�vos móveis para estudantes de graduação presencial em situação



de vulnerabilidade socioeconômica, e que, para que haja tempo hábil de se concluir a distribuição desses
equipamentos, o retorno do período le�vo em janeiro de 2021 é mais interessante e razoável, tendo em
vista a intenção de se evitar a evasão de alunos que ainda possuam acesso a equipamentos de
informá�ca para acompanhar as aulas remotas.  III. DELIBERAÇÕES. Deliberou-se por ser mais viável a
retomada do período le�vo 2020.1 a par�r do dia 04 de janeiro de 2021, tendo em vista os
esclarecimentos apresentados pelo Superintendente de Gestão de Pessoas e pelo Coordenador de
Polí�cas Estudan�s. Ficou agendada a próxima reunião da Câmara de Graduação, para o dia 24 de
outubro de 2020, tendo como ponto de pauta a finalização da proposta de calendário le�vo 2020.1 e
2020.2. IV. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou
encerrada a sessão às dezesseis horas e vinte minutos. Para constar, eu, Georgia Camila Muniz Fonseca,
Chefe de Secretaria ad hoc da Pró-reitoria de Graduação, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual
depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da Câmara de Graduação e convidados. 

Documento assinado eletronicamente por GEORGIA CAMILA MUNIZ FONSECA, CHEFE DE
SECRETARIA, SUBSTITUTO(A), em 22/10/2020, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GERANILDE COSTA E SILVA, MEMBRO DA COMISSÃO, em
23/10/2020, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO KRIEGER BARREIRA, MEMBRO DA COMISSÃO,
em 12/11/2020, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLARISSE GOULART PARADIS, MEMBRO DA COMISSÃO,
em 16/11/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA ROBERTO DE SENA, COORDENADORA DE
CURSO, em 18/11/2020, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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