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

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, via webconferência através da
plataforma Google Meets, mediante prévia convocação, realizou-se a segunda reunião ordinária 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 passou a palavra a relatora, professora Clarisse Goulart Paradis, que apresentou a
fundamentação do parecer sobre Proposta de Resolução para Calendário Acadêmico 2020.1, 2020.2 e
2021.1 nos cursos de graduação presencial. Professora Clarisse ques�onou sobre quais serão as
condições necessárias para que se adote um modelo híbrido, semi-presencial ou parcialmente presencial,
colocado a par�r do Comitê Ins�tucional de Enfrentamento ao COVID-19 (CIEC/UNILAB), e de diretrizes
de biossegurança. Professora Silvia Helena comentou sobre a problemá�ca da proposta de se ofertar
disciplinas com carga horária reduzida em 25%, pois os discentes ainda terão direito a faltar 25% das
disciplinas que já estão com carga horária reduzida. Professora Clarisse ques�onou sobre a questão da
legalidade desse �po de oferta de disciplinas com carga horária reduzida, e da qualidade de ensino,
nessas condições. Professora Clarisse e Professora Silvia Helena ques�onaram também sobre as férias
cole�vas no mês de dezembro/2020, se seria uma orientação ou imposição aos docentes. Professora
Clarisse também comentou sobre a questão de se facilitar o período de trancamento, enquanto se
perdurar a oferta de disciplinas virtuais nos cursos de graduação. Professora Geranilde informou que o
Grupo de Trabalho (GT) de biossegurança da Unilab está fechando os procedimentos de biossegurança, e
que é interessante dialogar com esse GT. Informou também que foi consultado ao e-MEC sobre essa
questão da oferta da carga horária das disciplinas, e que estão aguardando orientações. Com relação às
férias, Professora Geranilde explicou que as férias docentes devem ocorrer se adequando ao calendário
le�vo. Ressaltou também sobre a boa experiência em se facilitar o trancamento de disciplinas, por parte
dos alunos, no atual Período Le�vo Excepcional (PLEx). Explicou que as matrículas dos alunos da Unilab
devem ser efe�vadas até o final de 2020, para garan�r a questão orçamentária. Esclareceu que a Pró-
Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (Propae) está providenciando o edital para concessão de
chips de pacote de dados de internet, para inclusão digital de mais de quatro mil alunos, e que, portanto,
o mais indicado é se iniciar o retorno do período le�vo em janeiro/2021, para haver tempo de se garan�r
a estrutura tecnológica para estes alunos. Professora Silvia Helena sugeriu que, juntamente com a
aprovação do calendário proposto, poderia ser anexada uma instrução norma�va explicando o protocolo
de como será o regime, se híbrido, presencial ou semi-presencial, e sobre a obrigatoriedade ou facultado
em se seguir cada um desses regimes. Ressaltou que as disciplinas de laboratório devem ser ofertadas de
forma presencial, sem possibilidade de se ofertar estas disciplinas prá�cas de forma remota. Ques�onou
também sobre a retomada ou cancelamento do período le�vo 2020.1. Professora Geranilde explicou que
o período 2020.1 será retomado, sem cancelamento dos dias já cursados. Professor Sério Krieger
ressaltou sobre se oferecer um período de reajuste de matrículas de disciplinas, e não uma nova
matrícula. Ques�onou sobre o período de férias cole�vas docentes do mês de dezembro, e como ficariam
as coordenações de cursos neste período. Ques�onou também sobre a questão da legalidade da oferta
de disciplinas com carga horária reduzida, e da problemá�ca em se ofertar disciplinas com carga horária



reduzida durante os próximos dois anos. Professora Clarisse sugeriu que o período le�vo 2020.1 seja
con�nuado com carga horária das disciplinas de 75% do total, e que se mantenha a carga horária total
nos períodos le�vos seguintes. Professora Silvia Helena disse que, caso haja legalidade na sugestão de
Clarisse de con�nuar 2020.1 com carga horária das disciplinas de 75%, é favorável à proposta da
Professora Clarisse. Professor Sérgio Krieger ressaltou sobre a importância de se dar uma solução  a
respeito da oferta de estágios nas escolas. Também ressaltou a importância de a Prograd conduzir um
novo processo eleitoral para representantes de coordenadores dos cursos de graduação para a Câmara
de Graduação. III. DELIBERAÇÕES. O documento PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO
UNIVERSITÁRIO foi socializado no Google Drive, para construção de proposta de Resolução para
Calendário Acadêmico 2020.2 e 2021.1 nos cursos de graduação presencial. A ata da 1ª reunião ordinária
da Câmara de Graduação do Consepe, realizada em março/2020 será disponibilizada no SEI para
assinatura dos presentes naquela reunião. IV. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão às nove horas e cinquenta e três 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.
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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 10:02, 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
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1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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