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 ATA Nº 04/2021 DA SESSÃO PLENÁRIA 1 

 EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO 2 

 ACADÊMICO SUPERIOR DA  UNIVERSIDADE DE 3 

 GURUPI - UNIRG, REALIZADA  EM 12 DE 4 

 MARÇO DE 2021. 5 

Assuntos da Pauta: 6 
 7 

Expediente do dia: 8 

1. Informes; 9 

2. Aprovação da Ata n° 003/2021. 10 

 11 
Ordem do Dia:   12 

1. Analise, discussão e deliberação sobre as 13 

recomendações feitas pelo COMITE COVID UNIRG a 14 

partir do relatório de reunião datado de 05-03-21. 15 

APROVADA EM 25 DE MARÇO DE 2021 16 

Às 14h00min (quatorze horas) do dia 12 (doze) de março de 2021 (dois mil e vinte e um) via 17 

videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho Acadêmico Superior – CONSUP, mediante 18 

convocação Extraordinária da Magnífica Reitora Professora Dra. 1- Sara Falcão de Sousa, 19 

expedida por mim, Daniela Leão da Costa, Secretária de Apoio aos Colegiados Superiores. Atesto 20 

a presença dos seguintes Conselheiros: 2- Rise Consolação Iuata Costa Rank; 3-Miréia 21 

Aparecida Bezerra; 4- Fábio Pergoraro; 5- Adolpho Dias Chiacchio; 6-Alexandre Peixoto 22 

Silva; 7- Ceila Mendonça Milhomem; 8- Érica Eugênio Lourenço Gontijo; 9- Eliana Nubia 23 

Moreira; 10- Eliana Zellmer Poerschke Farencena; 11- Fabio Luiz Soares; 12- Fernando 24 

Palma Pimenta Furlan; 13- Jacqueline Aparecida PhilipinoTakada; 14- Jaqueline Cibene 25 

Moreira B.; 15-Juliana Tomaz Sganzerla; 16-Joel Moisés Silva Pinho; 17-Marcilene de Assis 26 

Alves Araújo; 18-Marise Tanaka Suzuki; 19- Marcelo Baptista Dohnert; 20- Paulo Henrique 27 

Costa Mattos; 21- Samara Tatielle Monteiro; 22- Walmirton Bezerra D’ Alessandro; 23- 28 

Valmir Fernandes de Lira; 24- Bruna Teixeira Vidal; 25- João Pedro Reis de Paula Melo; 26- 29 

Paulo Santos Mello; 27- Elizangela Ferreira Moura Barbalho; 28- Gleydson Moraes Lima; 30 

29- Leonardo José Ribeiro Mota; 30- Núbia Cristina Gonzaga Pinto Cardoso. O conselheiro 31 

Antônio Savio Barbalho Nascimento justificou sua ausência devido à viagem. O conselheiro 32 

Marcelo Bezerra de Andrade justificou sua ausência devido à compromissos particulares. A 33 

Presidente iniciou a sessão Extraordinária cumprimentando os presentes e verificando o quórum 34 
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regimental deu início aos trabalhos, colocou em votação a pauta do dia, RESTOU APROVADA 35 

POR UNANIMIDADE. Item 1 do Expediente do dia: Aprovação da ata n° 03/2021. A 36 

Presidente colocou em votação a aprovação da ata n° 03/2021, RESTOU APROVADA POR 37 

UNANIMIDADE. Informes Item 2 do Expediente do dia: Informes. A Presidente informou que 38 

foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Gurupi assim como para a Secretaria Municipal de Saúde 39 

oficio solicitando a vacinação dos Docentes, Servidores e Discentes da IES, no entanto como 40 

resposta foi informado que não tem vacinas suficientes para todos visto a necessidade de vacinação 41 

dos grupos de risco. Após, informou que a decisão sobre retorno ou suspensão das aulas e estágios 42 

de forma presencial depende do CONSUP, considerando o novo Decreto Municipal que será 43 

publicado no sábado (13/03/2021), que suspenderá o lockdown no município mas manterá medidas 44 

preventivas contra o COVID-19. Expôs também sobre a pressão que os discentes estão fazendo com 45 

a Gestão da IES, solicitando a vacinação da classe para retorno aos estágios e aulas práticas, porém 46 

já foi informado aos mesmos a resposta da Secretária Municipal de Saúde que a vacinação não irá 47 

ocorrer, portanto caso seja aprovado pelo pleno o retorno das aulas práticas presenciais, os 48 

acadêmicos têm ciência e conhecimento sobre a não vacinação, assumindo para si o risco do retorno. 49 

Por fim, informou ao pleno sobre a portaria n° 212 de 12/03/2021 da Fundação UnirG que prorroga 50 

até dia 21/03 a portaria n° 194/2021 a qual dispõe sobre a jornada de trabalho no âmbito da Fundação 51 

UnirG/Universidade. A conselheira Rise expôs que os cursos como Enfermagem e Odontologia 52 

procuraram a PROGRAD para declarar sua disposição para o retorno das atividades práticas 53 

presenciais, considerando ser de grande importância para andamento do curso. A conselheira Núbia 54 

explicou que caso a suspensão ocorra com um período maior que 1 semana, as reposições ocorreriam 55 

em agosto do corrente ano e possivelmente em janeiro de 2022. O conselheiro Gleydson fez 56 

reclamações quanto a estrutura física dos prédios do Núcleo de Práticas Jurídicas e a antiga sala do 57 

Ensino à Distância. E expôs sua preocupação com o retorno presencial dos cursos. Após, a 58 

Presidente colocou em votação a inscrição de mais 5 conselheiros, e a fala da representante da 59 

Camed, Karla Khalil, RESTOU APROVADO POR UNANIMIDADE. Item 1 da Ordem do dia 60 

– Analise, discussão e deliberação sobre as recomendações feitas pelo COMITE COVID 61 

UNIRG a partir do relatório de reunião datado de 05-03-21. A conselheira Juliana expôs que 62 

cada curso deverá ser avaliado de forma diferente sobre o retorno, dando assim autonomia para o 63 

curso decidir baseado em suas necessidades. A conselheira Samara expôs que o CONSUP e o 64 

Comitê devem tomar decisão para o semestre inteiro, evitando assim prorrogações e alterações 65 

extraordinárias no calendário acadêmico. O conselheiro Paulo Santos encaminhou que os cursos 66 

devem encaminhar arquivos de fotos e vídeos dos atendimentos presenciais para o pleno avaliar a 67 

real necessidade desse retorno presencial das atividades práticas. O conselheiro Gleydson 68 

questionou sobre a antecipação da colação de grau da turma do 11° período do Internato de 69 

medicina. A Presidente explicou que para a colação de grau ser antecipada devem seguir alguns 70 

requisitos como: a aprovação do NDE e do Conselho de Curso de Medicina, porém por entender 71 

haver prejuízo pedagógico devido a cadeiras que os acadêmicos não conseguiram rodar, eles 72 

indeferiram a antecipação. Explicou também que o CEE/TO não consegue deferir a antecipação sem 73 

a aprovação desses conselhos institucionais. Após, informou que o Subsecretário de Saúde do 74 
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Estado do Tocantins entrou em contato com a UnirG informando a necessidade dos médicos no 75 

mercado de trabalho nesse período, e a mesma informou que a solicitação deverá ser formalizada 76 

para que seja repassado ao Conselho de curso de Medicina para deliberação. O conselheiro 77 

Walmirton questionou sobre a modalidade de pagamento para as horas extras das turmas que foram 78 

subdivididas. A conselheira Rise informou que todas as aulas dadas serão pagas, e que a demora se 79 

dá pelo tramite institucional. O conselheiro Leonardo encaminhou pela criação de uma comissão 80 

com os representantes das categorias para buscar junto ao Poder Executivo Municipal, informações 81 

e acompanhar ações voltadas ao contexto educacional. A conselheira Marise expôs a situação que 82 

ocorreu no momento do recebimento das aulas extras, e informou que deve ser discriminado o modo 83 

de pagamento antes da oferta das aulas extras. A Presidente declarou que o relatório de aulas é 84 

encaminhado em tempo hábil para a Fundação UnirG a qual é responsável pelo financeiro da IES. 85 

A representante do CAMED, Karla Khalil expôs a importância do retorno das atividades 86 

ambulatórias considerando o atendimento à sociedade nesse momento que UPAS e UBS estão 87 

lotados. A Presidente esclareceu que o SEMUS suspendeu as atividades dos estágios e não a IES, 88 

além de informar que os internos do 11° e 12° período estão rodando normalmente dentro do 89 

internato, porém os Hospitais proibiram os internos do 10°, 9° e 8° além dos acadêmicos dos outros 90 

períodos frente ao colapso que o sistema de saúde está enfrentando com os inúmeros casos de 91 

COVID no município e Estado. Após, a Presidente colocou em votação a prorrogação da reunião 92 

por mais 1 hora, RESTOU APROVADO POR UNANIMIDADE. A Presidente informou que o 93 

Vice-Reitor poderia esclarecer sobre o documento emitido pelo Comitê Gestor COVID. Após, 94 

colocou em votação a fala do Vice-Reitor Jean Bruno, RESTOU APROVADO POR 95 

UNANIMIDADE. Após leitura do documento, a Presidente elencou o encaminhamento feito pelo 96 

conselheiro Joel: DO PLANEJAMENTO que realize um estudo dos impactos financeiros (que 97 

envolvam os gastos tanto institucional como a economia realizada com as aulas no formato remoto, 98 

assim como os gastos repassados aos professores). Incluindo, também quais possíveis medida e 99 

custos tanto para a implementação do protocolo de segurança como das ferramentas tecnológicas, 100 

RESTOU APROVADO POR 5 votos favoráveis, 3 contrários e 19 abstenções dos conselheiros 101 

Núbia, Rise, Mireia, Fabio Pergoraro, Adolpho, Ceila, Érica, Eliana Zellmer, Fábio Luiz, 102 

Jacqueline Aparecida, Jaqueline Cibene, Juliana, Marcelo Baptista, Paulo Henrique, Samara, 103 

Walmirton, Bruna, João Pedro, Elizangela. Após, colocou em votação o encaminhamento do 104 

conselheiro Joel: a ASCOM/UNIRG passe a divulgar como está a evolução do processo de vacina, 105 

das datas, horários e locais de vacinação dos grupos, RESTOU APROVADO POR 27 votos 106 

favoráveis e 1 abstenção da conselheira Núbia. Após, foi colocado em votação o 107 

encaminhamento: as aulas práticas que ocorrem de forma remota ou que poderão ocorrer, de acordo 108 

com a permissão do CEE/TO, continuem de forma remota para todos os cursos que se aplicam, 109 

RESTOU APROVADO POR UNANIMIDADE. Após colocou em votação a extensão do 110 

encaminhamento para que tenha vigor enquanto durar o estado de calamidade pública, RESTOU 111 

APROVADO POR UNANIMIDADE. A Presidente colocou em votação o encaminhamento: 112 

Suspensão das aulas práticas presenciais dos cursos da UnirG por 15 (quinze) dias e a reavaliação 113 

da situação de acordo com o cenário epidemiológico aos cursos que se aplicam, RESTOU 114 
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APROVADO POR UNANIMIDADE. A Presidente colocou em votação a responsabilidade da 115 

reavaliação da situação do encaminhamento acima sendo: 1-CONSUP; 2- Câmara de Graduação; 116 

3- Conselho de Curso, RESTOU APROVADO POR 24 VOTOS FAVORÁVEIS PARA O 117 

CONSUP e 3 votos para o Conselho de Curso. Após ouvir os conselheiros a Presidente elencou 118 

os encaminhamentos: 1- Autonomia das coordenações de curso e seus respectivos docentes para o 119 

retorno dos estágios; 2- Suspensão das atividades de estágio por 15 dias e posterior deliberação do 120 

CONSUP em caráter de urgência, RESTOU APROVADO POR 20 VOTOS na proposta 1, e 7 121 

votos na proposta 2. A Presidente explicou a importância da finalização das decisões do CONSUP 122 

frente ao documento encaminhado pelo Comitê Gestor, e solicitou devido ao caráter de 123 

excepcionalidade da situação, a prorrogação da reunião por mais 1h, RESTOU APROVADO POR 124 

UNANIMIDADE. Após, colocou em votação a manutenção da modalidade remota para as aulas 125 

teóricas até o final do semestre de 2021/1 e para o semestre seguinte a reavaliação do cenário 126 

epidemiológico para retorno das aulas presenciais, RESTOU APROVADA POR 20 votos 127 

favoráveis e 1 contrário. Após, a Presidente informou que o item 3 do Relatório perdeu objeto 128 

visto a publicação da Portaria n° 212 da Fundação UnirG, e colocou em votação a supressão do item 129 

RESTOU APROVADO POR UNANIMIDADE. O conselheiro Leonardo encaminhou pela 130 

criação de uma comissão com os representantes das categorias para buscar junto ao Poder Executivo 131 

Municipal, informações e acompanhar ações voltadas ao contexto educacional. A Presidente 132 

colocou em votação o encaminhamento do conselheiro Leonardo, RESTOU APROVADO POR 133 

22 votos favoráveis e 1 abstenção da conselheira Bruna. Após indicações, a comissão é composta 134 

por: Fabio Luiz, Gleydson, João Pedro, Leonardo José, Paulo Henrique, Vice-Reitor Jeann Bruno. 135 

Após, a Presidente colocou em votação para que caso não haja doses de vacina para todos, deverá 136 

o CONSUP deliberar sobre as prioridades, RESTOU APROVADO POR UNANIMIDADE. A 137 

Presidente informou que o item 5 foi vencido considerando que as provas da Residência já foram 138 

realizadas. Após colocou em votação a retiradaa do item 6, RESTOU APROVADO POR 139 

UNANIMIDADE. A Presidente encerrou a sessão as 17h30min, agradeceu a presença de todos, e 140 

Eu, Daniela Leão da Costa, Secretária de Apoio aos Colegiados Superiores, lavrei esta Ata a qual, 141 

depois de lida, discutida, aprovada e datada. Gurupi, 12 de março de 2021.  142 

A reunião segue gravada no drive do conselho.superior@unirg.edu.br, com nome: xeu-nuut-syu 143 

(2021-03-12 at 09:01 GMT-8).  144 

Daniela Leão da Costa (secretária)___________________________________________________ 145 

Sara Falcão de Sousa_____________________________________________________________.  146 
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