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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSEPE 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 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. 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 membros e passou a palavra ao professor Sérgio Krieger
Barreira, que ques�onou se será feita uma revisão de oferta de disciplinas, ou rematrícula de disciplinas
para o período le�vo 2020.1. Sugeriu que a rematrícula seja feita de forma online pelo corpo discente,
podendo fazer alterações, como incluir e excluir disciplinas, e o reajuste feito posteriormente pelas
coordenações. Professora Silvia Helena também sugeriu que no calendário proposto deva haver um
período para re-oferta de disciplinas 2020.1. Discu�u-se sobre o período de envio da oferta revisada de
disciplinas para o período le�vo de 2020.1, pelas Coordenações de Cursos de Graduação para as Direções
dos Ins�tutos, período de consolidação da oferta revisada de disciplinas, com a lotação dos docentes
pelas Direções de Ins�tutos e envio para as Coordenações de Cursos, e período de divulgação, para o
corpo discente, da oferta de disciplinas para o período le�vo 2020.1. Discu�u-se sobre o período de
recesso acadêmico, rematrícula online (via Portal do Aluno SIGAA), e divulgação do processamento da
rematrícula para o período le�vo 2020.1. Foram contabilizados os 100 (cem) dias le�vos para o período
le�vo 2020.1, contando com os 15 (quinze) dias le�vos iniciados em março/2020, e somando com os dias
le�vos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2021.  Foram contabilizados também os 94
(noventa e quatro) dias le�vos para o período le�vo 2020.2, a par�r do mês de maio/2021, até o mês de
setembro/2021. Determinou-se também sobre período de trancamento de matrícula de curso (na CRCA)
e trancamento em disciplinas (via portal do/a aluno/a no SIGAA). Considerou-se que os cursos de
Graduação, na modalidade presencial, realizarão suas a�vidades acadêmicas, no que concerne às aulas
teóricas, mediadas por recursos tecnológicos, no contexto das medidas preven�vas a COVID-19. Ficou
determinado que os ins�tutos e cursos têm autonomia para deliberar pela realização de estágios e/ou
aulas de laboratório, a ocorrer de forma remota, presencial ou híbrida, ou seja, carga horária distribuída
entre aulas presenciais e de modo remoto mediadas por recursos tecnológicos, e que no caso de aulas
presenciais, devem ser cumpridos todos os itens do Plano de Biossegurança da Unilab. No que concerne
ao Calendário Acadêmico 2020.2 nos cursos de Graduação, na modalidade presencial, considerando a
situação da pandemia, deliberou-se que as aulas poderão ocorrer de modo presencial, observados a
aplicação do Plano de Biossegurança da Unilab e deliberação do Consepe. Foi considerado que é
condição imprescindível para aprovação dos calendários le�vos 2020.1 e 2020.2, que esteja aprovado o
Plano de Biossegurança da Unilab. III. DELIBERAÇÕES. Ficou agendada a próxima reunião da Câmara de
Graduação, para o dia 15 de outubro de 2020, com os seguintes pontos de pauta: Critérios de
elegibilidade para par�cipação dos discentes no edital de mudança de curso; Minuta de Resolução de
Estágio Supervisionado nos cursos de graduação; e Projeto Pedagógico Curricular do Curso de
Licenciatura em Matemá�ca. Deliberou-se por solicitar como ponto de pauta no Consepe a indicação de
membros representantes discentes e servidores técnico-administra�vos, como membros da Câmara de
Graduação. Deliberou-se também que se demande a um(a) servidor(a) técnico-administra�vo(a) da



Prograd que realize uma revisão técnica no novo calendário proposto, antes de ser enviado à SODS. IV.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a
sessão às onze horas e quarenta e dois 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. 

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 14:46, 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 10:04, 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 12:27, 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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