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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da II sessão conjunta extraordinária de 2020 da 

Comissão de Graduação (CG) e da Comissão de Pós-

Graduação (CPG), realizada no dia 26 de novembro, por 

videoconferência.   

 

Sessão presidida pelos professores Paula Ayako Tiba, Pró-Reitora de Graduação, e João Paulo 

Gois Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação. 

Pauta única: 

Minuta de resolução que estabelece a autorização para a oferta excepcional de componentes 

curriculares e de outras atividades acadêmicas presenciais durante o(s) chamado(s) 

“Quadrimestre(s) Suplementar(es).  

Professora Paula Tiba informou que fora aprovado o Calendário Acadêmico 2021, discutido na I 

sessão extraordinária conjunta entre CG e CPG. Além disso, o Plano de Retomada Gradual das 

Atividades Presenciais também fora aprovado pelo ConsUni. Informou que o Plano é dividido em 

5 fases, sendo que as atividades de ensino presencial serão retomadas a partir da fase 2. Por isso é 

preciso elaborar uma normativa que estabeleça como se dará esse retorno, ainda que de forma 

gradual, uma vez que apenas será possível ocupar trinta por cento dos espaços físicos da 

universidade, dentre as que possuam ventilação adequada. Dessa forma, ainda permanecerão 

atividades de ensino remoto. Professor João Paulo informou que a proposta é composta de três 

partes: parte comum, graduação e pós-graduação, e uma parte separada para cada categoria. Um 

dos objetivos da proposta é permitir aos cursos autonomia, garantindo a segurança de todos. Após 

comentários e sugestões, professora Paula Tiba colocou a proposta com as alterações sugeridas em 

votação aos membros da CG, sendo aprovada com uma abstenção, sem votos contrários. Professor 

Joao Paulo colocou a proposta com as alterações sugeridas em votação aos membros da CPG, 

sendo aprovada por unanimidade. 

 


