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ATA DA REUNIÃO CÂMARA DE ENSINO DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016
A sexta reunião ordinária da Câmara de Ensino do ano de dois mil e dezesseis, fora
realizada no dia sete de outubro, pós-Fórum das Licenciaturas, ambos realizados no
Câmpus Aparecida de Goiânia. A reunião fora presidida pela professora Daniella Bezerra,
diretora de Políticas de Educação Básica e Superior da Proen. O encontro inicia-se às
quatorze horas e dez minutos com Daniella apresentando os três pontos da pauta,
alertando que uma delas exigirá um maior esforço do grupo para o seu andamento, que é
a minuta do regulamento dos 20% à distância. É a terceira vez que essa matéria é pautada
na Câmara de Ensino. Coloca uma reivindicação do Fórum das Licenciaturas que
acontecera ontem e hoje pela manhã, nesse mesmo auditório, sobre essa minuta uma vez
que há muitas dúvidas sobre como operacionalizar essa proposta. Daniella aproveita o
momento para informar os conselheiros sobre a criação da caixa compartilhada para
acesso aos chefes e aos coordenadores acadêmico e administrativo. Essa tem sido a
prática da Pró-Reitoria de Ensino, de enviar mensagens apenas para as listas criadas a
partir do e-mail institucional, o que facilita e agiliza a comunicação com os diversos
públicos com os quais a Proen se relaciona. Hipólito considera algumas objeções devido à
dificuldade de se fazer buscas no aplicativo eletrônico. Brito acata a proposta contanto que
não chegue e-mails da comunicação social e outros de relevância estrita ao servidor e não
ao departamento. Daniella mostra como solicitar essa usabilidade para os Departamentos
de Áreas Acadêmicas através do site institucional. Daniella solicita ao GT da minuta do
regulamento dos 20% – Daniela Oliveira e Hipólito –, e ao professor Júlio Van, diretor de
Educação à Distância, convidado para subsidiar a apresentação, para que se altere a
ordem da pauta, uma vez que esse é o primeiro ponto de pauta mas o que exigirá maior
tempo de discussão. Sua sugestão é para que se apresente primeiro o segundo item de
pauta, que é apresentação e metodologia de apreciação da Minuta de Regulamento para o
Núcleo de Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas, a ser feita pela pedagoga
da Proen, Zilda Maria Santana. Hipólito solicita que não se altere, porém, que se tenha um
pouco mais de tempo para sistematização do trabalho. Daniella Bezerra coloca a
solicitação para manifestação da Câmara, que aprova maior tempo para finalização do
trabalho. Daniela Oliveira explica que o GT trouxe uma sistematização em tópicos e que já
havia enviado o texto corrido para o e-mail dos conselheiros e inquire sobre qual das duas
apresentações será a escolhida pelo grupo. A Câmara decide pela audição da primeira
proposta e Hipólito faz a leitura. A princípio, os conselheiros expressaram a necessidade
de que o regulamento contenha os marcos legais, assinadas as respectivas atualizações
no preâmbulo. Passa-se para a discussão do Art. 01. Feitas muitas discussões a respeito
da quantidade a ser ofertada, se vinte por cento no curso ou na área (para os cursos
técnicos). Fábio questiona sobre o uso da nomenclatura ‘semipresencial’ ou ‘não
presencial’ para designar as disciplinas que funcionarão nesse formato. Maria Valeska
pergunta se se denominará modalidade semipresencial, atividade semipresencial. Júlio
explica que tem estudado isso e, nesse caso, o termo correto é ‘atividades
semipresenciais’ porque a modalidade do curso é presencial. Disciplinas semipresenciais
ou atividades não presenciais. Decide-se por usar o texto contido no Art. 1º da Portaria nº
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4059 de 2004, que é ‘disciplina semipresencial’. No Art. 3º, Daniella Bezerra inquire sobre
a possibilidade de se acatar a proposta da Diretoria de Administração Acadêmica sobre
usar, como limite de carga horária, o período e não o curso todo. Proposta rejeitada.
Aprovada a proposta do GT. Art. 4 Tem-se grande discussão sobre a proposta do Câmpus
Goiânia Oeste, de servidor a ser lotado no Departamento de Áreas Acadêmicas para
cuidar da parte operacional, o que fica decidido que sim. Daniella inquire à Câmara se
ainda pode abrir espaço para a apresentação de Zilda, ao que alguns concordam, outros
não, mas concedida a vez, pedem que a servidora seja breve. Zilda apresenta a proposta
de regulamento. Logo após, os conselheiros fazem perguntas, tirando dúvidas a respeito
de como se daria a constituição e funcionamento do núcleo no Câmpus. Com o avançar da
hora e o esvaziamento do grupo, Daniella encerra a reunião às dezoito horas e dez
minutos, restando presentes apenas cinco conselheiras. A reunião encerra-se às
dezesseis e trinta horas. Eu, Nathália Barcelos Oliveira, assino esta ata, à qual dou inteira
fé.
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