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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSEPE

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, às catorze horas, mediante prévia
convocação, realizou-se a quinta reunião ordinária da Câmara de Graduação do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão – Consepe, por meio de videoconferência, sob a Presidência da Senhora Pró-reitora
de Graduação, Geranilde Costa e Silva, e com a presença dos seguintes membros: Sérgio Krieger
Barreiras (representante dos coordenadores de cursos de graduação); Susana Churka
Blum (representante dos coordenadores de cursos de graduação); Clarisse Goulart
Paradis (representante docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Elisabeth
Catunda Linhares (representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Adelmária Ione dos
Santos (representante técnica-administra�va em educação) e Julio Sani Lopes (representante discente).
O membro Aluísio Marques da Fonseca (representante docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza) jus�ficou sua ausência, via e-mail; Encontra-se vago: um representante dos coordenadores de
cursos de graduação. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a senhora
presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes e desejou boas-vindas aos novos membros da
Câmara de Graduação. Solicitou que todos fizessem uma breve apresentação. Em seguida, apresentou as
pautas a serem discu�das e requisitou a inclusão de mais três pautas: Calendário de reuniões da Câmara
de Graduação; Apreciação do Processo nº 23282.411557/2020-19 - Calendário Acadêmico do Curso de
Bacharelado em Administração Pública EaD e análise da gestão administra�va e controles internos,
rela�vos à Pró-Reitoria de Graduação, da Auditoria Interna. As pautas foram colocadas em votação e
aprovadas por unanimidade pelo plenário. II. ORDEM DO DIA. 1. Apreciação do Processo SEI nº
23282.411475/2020-66 - Regimento Interno do Colegiado do Curso de Licenciatura em História do
Ins�tuto de Humanidades. Relatora: Elisabeth Linhares Catunda. A Senhora Presidente passou a palavra
a relatora que apresentou a matéria ao plenário. A relatora fez a leitura do parecer e manifestou-se
favorável à aprovação. Não havendo manifestações contrárias, a Presidência colocou em votação a
matéria, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 2. Apreciação do Processo SEI nº 
23282.411477/2020-55 - Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em
Antropologia do Ins�tuto de Humanidades. Relator: Aluísio Marques da Fonseca. Em razão da ausência
do relator, a Presidente fez  a leitura do parecer que manifestava-se favorável à aprovação, com algumas
alterações no texto. Discu�u-se a possibilidade do processo retornar à coordenação para que as
alterações fossem realizadas. Prof. Sérgio sugeriu que a matéria fosse aprovada, uma vez que as
alterações eram apenas de conteúdo. Não havendo manifestações contrárias, a Presidência colocou em
votação a matéria, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 3. Apreciação do Processo SEI nº
23282.411180/2020-90 - Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em
Humanidades, do Ins�tuto de Humanidades. Relatora: Clarisse Goulart Paradis. A relatora explicou o
processo, apontando as observações feitas no parecer. Sugeriu que o processo retornasse ao Ins�tuto
para revisão do texto do regimento. Em seguida, a Presidência colocou em votação a matéria, sendo
aprovado o retorno do processo a origem para as adequações na minuta de resolução, conforme parecer.
4. Apreciação do Processo SEI nº 23282.411963/2020-73 - Regimento interno do órgão
complementar do CIADI - Centro Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infan�l, junto ao Ins�tuto
de Humanidades. Relatora: Adelmária Ione dos Santos. A relatora explicou o processo, fez a leitura do
parecer e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo manifestações contrárias, a Presidência
colocou em votação a matéria, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 5. Apreciação do
Processo nº 23282.411557/2020-19 - Calendário Acadêmico do Curso de Bacharelado em
Administração Pública EaD. Relatora: Geranilde Costa e Silva. A Presidente explicou o processo, fez a
leitura do parecer e esclareceu a urgente necessidade de aprovação do mesmo. Informou que seria
solicitada aprovação Ad Referendum ao Consepe. Prof. Sérgio pontuou o não entendimento do porquê



foi rejeitado um ad referendum no Consepe para uma matéria tão importante como o Calendário
Acadêmico. Dessa forma, sugeriu que a Câmara de Graduação iniciasse a discussão da revisão do
Calendário de 2020.2, bem como a elaboração do Calendário Acadêmico de 2021. Não havendo
manifestações contrárias, a Presidência colocou em votação a matéria, que foi aprovada por
unanimidade pelo plenário. 6. Calendário de Reuniões da Câmara de Graduação. Foi discu�do as datas
das próximas duas reuniões ordinárias da Câmara de Graduação, sendo votada e aprovada que a sexta
e sé�ma reunião ordinária ocorreriam em doze de fevereiro e dezesseis de março de dois mil e vinte
um, respec�vamente. A Presidente ressaltou que seria feito um o�cio informando as datas das reuniões
para as coordenações de cursos. 7. Análise da Gestão Administra�va e controles internos rela�vos à
Pró-Reitoria de Graduação, da Auditoria Interna. Ficou definido que o documento seria encaminhado,
através de O�cio, para o conhecimento das coordenações de cursos e discu�do na próxima reunião da
Câmara de Graduação. III. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  A Presidente da Câmara deu
conhecimento aos membros sobre as decisões tomadas nos seguintes processos: Processo SEI nº
23804.400820/2020-08 - Regimento Interno do colegiado do Curso de Humanidades do Ins�tuto de
Humanidades e Letras do Campus dos Malês e Processo SEI nº 23282.410414/2020-81 - Recomposição
da Câmara de Graduação, órgão colegiado vinculado ao CONSEPE. Informou ainda sobre as inscrições
para o Edital Prograd 26/2020, que trata da eleição de coordenadores de curso de graduação na
modalidade presencial e a distancia para o Conselho  de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). IV.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a
sessão às quinze horas e dez minutos. Para constar, eu, Milena Silva Freire, Chefe de Secretaria 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 JÚLIO SANI LOPES, Usuário Externo, em 12/02/2021, às
14:08, 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 MILENA SILVA FREIRE, CHEFE DE SECRETARIA, em
18/02/2021, às 08:51, 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 CÂMARA, em
18/02/2021, às 10:31, 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 ELISABETH LINHARES CATUNDA, MEMBRO DA CÂMARA,
em 18/02/2021, às 14:06, 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 CÂMARA, em
18/02/2021, às 15:03, 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 SUSANA CHURKA BLUM, COORDENADORA DE CURSO,
em 19/02/2021, às 11:39, 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, PRESIDENTE DA CÂMARA DE
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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