ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – Nº 03/2020

PAUTA:


Ações acadêmico-pedagógicas destinadas à realização de atividades mediadas pelas
tecnologias, Portaria MEC nº 544/2020;



Resolução que aprova os critérios para o retorno gradual das atividades letivas presenciais
dos Cursos de Graduação do Centro Universitário do Rio São Francisco – UNIRIOS;



Apresentação do quadro de colaboradores do CEAD, respectivos cargos e remuneração.

Às nove horas do dia vinte do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, através da Plataforma
Teams, reuniu-se, sob a presidência do professor Jacson Gomes de Oliveira, o Conselho Superior
Universitário (CONSU) do Centro Universitário do Rio São Francisco - UNIRIOS, contando
com a presença on line, dos conselheiros a seguir relacionados: Gilberto Sérgio Gomes de
Oliveira, Gustavo Henrique Siqueira da Costa, Evandro André de Souza, Manuella Maria Vergne
Cardoso, Leônidas Marinho dos Santos Júnior, Marília Gabriela Cruz dos Santos, os
representantes do corpo docente: Rafaell Batista Pereira, Caio Humberto Ferreira Doria de Souza
e Eloy Lago Nascimento, a representante do pessoal não-docente: Josmarina Maria Dantas
Cavalcante, o representante do corpo discente: Aslan Nascimento Santos e a representante da
sociedade civil organizada, Clécia Silva Nascimento. Abrindo a sessão, o professor Jacson
Gomes de Oliveira saudou os presentes e solicitou que a Secretária realizasse a leitura do ofício
de convocação nº 02/2020, com a pauta da reunião e justificou a ausência da secretária do
CONSU, Fernanda Rafaela Fernandes dos Santos e informou que a reunião seria secretariada
pela conselheira Josmarina Dantas. Em seguida, o Vice-Reitor, Gilberto Sérgio Gomes de
Oliveira, observou que a reunião deveria ser gravada para possível consulta

por órgãos

superiores, caso fosse necessária alguma informação. Posteriormente, Josmarina Dantas realizou
a chamada nominal dos conselheiros e apresentou a pauta, tendo como ordem do dia os seguintes
itens: 1. Ações acadêmico-pedagógicas destinadas à realização de atividades mediadas pelas
tecnologias, Portaria MEC nº 544/2020. O Professor Jacson Gomes de Oliveira compartilhou
em tela a minuta da Resolução CONSU, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais para os Cursos de Graduação do Centro Universitário do Rio São
Francisco – UNIRIOS - durante a pandemia COVID-19, considerando a Portaria MEC nº

544/2020, solicitando a Josmarina Dantas que realizasse a leitura da minuta da resolução para
discussão e aprovação, após os acertos necessários. Após a leitura, o Professor Jacson destacou
que a referida portaria autorizou a substituição das práticas profissionais de estágios ou as práticas
que exijam laboratórios especializados, por atividades que utilizem recursos educacionais
digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais. Ressaltando
que tais informações devem constar em Plano de Trabalho elaborado pelos Núcleos Docentes
Estruturantes e Conselhos de Curso, e aprovados pelo CONSU. Logo após, Josmarina Dantas
apresentou um esboço do Plano de Trabalho, contendo: Período de duração do plano,
Detalhamento das disciplinas substituídas (Teóricas e Práticas), Atividades Complementares
e/ou Atividades de Extensão, Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Supervisionado
Obrigatório, as avaliações do processo ensino-aprendizagem e o Cronograma com análise da
possibilidade para o segundo semestre de atividades remotas e presenciais intercaladas. O
Professor Jacson Gomes de Oliveira informou que as orientações para elaboração do Plano de
Trabalho foram apresentadas às coordenações de curso, que já estão trabalhando no Plano desde
julho, e que as coordenações já vinham seguindo as orientações da Portaria MEC nº 343/2020.
A conselheira Profa. Manuella Vergne solicitou a palavra e destacou que o esboço do Plano de
Trabalho ficou bem elaborado, solicitando que o referido material fosse compartilhado com as
coordenações de curso, que poderiam utilizar-se dele para complementar seus respectivos Planos
de Trabalho. O Pro-Reitor de Ensino, Prof. Evandro André destacou o empenho e compromisso
da equipe acadêmica na elaboração dos planos de Trabalho e atividades remotas desenvolvidas
na IES, informando que o INEP reabriu as agendas dos avaliadores, e que em breve as avaliações
in loco retornarão a acontecer, sendo os referidos Planos de Trabalho objeto principal das
avaliações. Uma vez colocada em pauta, a Resolução CONSU Nº 03-0602020 e o esboço do
Plano de Trabalho, foram aprovados por unanimidade, ambos se encontram em anexo. 2.
Resolução que aprova os critérios para o retorno gradual das atividades letivas presenciais
dos Cursos de Graduação do Centro Universitário do Rio São Francisco – UNIRIOS. Dando
continuidade, o Professor Jacson Gomes de Oliveira solicitou que Josmarina Dantas realizasse a
leitura da minuta da Resolução CONSU Nº 01-0802020, que regulamenta os critérios para o
retorno gradual das atividades letivas presenciais dos Cursos de Graduação do Centro
Universitário do Rio São Francisco – UNIRIOS, ressaltando que a referida resolução contempla
o Protocolo de Biossegurança do UNIRIOS e o retorno das aulas presenciais, em um modelo de
4 fases: 25%, 50%, 75% e 100%, a ser operacionalizado a partir da autorização dos Órgãos

Oficiais para retorno das aulas presenciais: Fase 1 - Reposição dos componentes práticos clínicos
e estágios 2020.1 e 2020.2, com contingente de 25%; Fase 2 - Retorno de 25% das atividades
teóricas em formato presencial, juntando com a fase 1 num total de 50% do contingente; Fase 3
- Retorno de 75% das atividades teóricas em formato presencial e Fase 4 - Retorno pleno das
atividades presenciais no UNIRIOS, além de possuir como anexo o Protocolo de Retorno às
Atividades Letivas Presenciais do Centro Universitário Do Rio São Francisco – UNIRIOS. Em
seguida o Professor Evandro destacou que o UniRios nomeou uma comissão de enfrentamento a
pandemia do COVID-19, e que o referido protocolo foi elaborado a partir de um trabalho em
equipe com a contribuição dos membros desta comissão, entre eles os Pró-Reitores, Gerentes da
IES, membros docentes e representante técnico-administrativo. O Pro-Reitor Administrativo e
Financeiro, Gustavo Henrique destacou que o Protocolo de Retorno às Atividades Letivas
Presenciais do Centro Universitário Do Rio São Francisco – UNIRIOS, é fruto de uma análise
criteriosa de protocolos e documentos de Instituições de referências nacionais. A conselheira
profa. Marília Gabriela pontuou que são pertinentes as informações do Plano de Retorno Gradual
às Atividades presenciais, e que a equipe acadêmica deve pensar na aplicabilidade do mesmo. O
Professor Evandro André citou que a comissão de enfrentamento à pandemia vai reunir-se hoje
para as providências e estabelecimento do Plano de ação, treinamentos dos colaboradores,
material de divulgação, destacando que a primeira ação a ser realizada será a pesquisa com a
comunidade acadêmica. O Conselheiro, Professor Leônidas Marinho falou do plano de execução,
ressaltando os cuidados a serem aplicados nos diversos setores da IES, laboratórios de saúde,
laboratórios de informática, NPJ, clínica escola, etc. Uma vez colocada em pauta, a Resolução
CONSU Nº 01-0802020 foi aprovada por unanimidade. .3. Apresentação do quadro de
colaboradores do CEAD, respectivos cargos e remuneração. Posteriormente, o Professor
Evandro André apresentou a proposta de criação do quadro de profissionais do Centro de
Educação à Distância – CEAD do UniRios, seus respectivos cargos, remuneração e descrição de
funções, sendo a Equipe multidisciplinar composta de Coordenador CEAD, Coordenador de
Suporte Técnico de TI, Coordenador de Polo, Designer Gráfico, Designer Instrucional,
Diagramador, Profissional de Estúdio de Gravação, Tutor (Auxiliar de Ambiente Virtual),
Coordenador de Curso EaD, Professor EaD, Professor Autor (Conteudista), Professor Auxiliar
de EaD. O Vice-Reitor, Gilberto Sérgio ratifica que há distinção do quadro de colaboradores do
ensino presencial e do EaD, pois seguem modelos e carreiras diferentes, ressaltando que esta
estrutura é uma prévia do novo plano de carreira da IES. O Professor Evandro André destacou

que a aula inaugural do EaD ocorrerá hoje, onde serão apresentados os cursos de Bacharelados
em Administração e Educação Física, bem como a infraestrutura da IES. Em seguida, o
representante discente, Aslan Nascimento solicitou a palavra agradecendo e parabenizando a
equipe acadêmica (coordenação e docentes), Reitor e Vice-Reitor em nome do corpo discente,
destacando o trabalho incansável do UniRios para atender os alunos de forma satisfatória,
ressaltando prevê o retorno como um desafio para IES e alunos. O Professor Jacson Gomes
agradeceu ao discente o seu depoimento, bem como a sua compreensão sobre o que está
funcionado e o que precisa melhorar. A Professora Manuella Vergne destaca que o UniRios está
passando para os alunos a sua preocupação e cuidado com a comunidade acadêmica e que os
alunos percebem isso. Por fim a professora Manuela desejou sucesso ao EAD. Uma vez colocada
em pauta, a proposta de criação do quadro de profissionais do Centro de Educação à Distância –
CEAD do UniRios foi aprovada por unanimidade. Em tempo, a conselheira Josmarina Dantas
ressaltou que os Planos de Trabalho previstos na Portaria MEC Nº 544/2020 devem ser aprovados
pelo CONSU, orientando que esta fosse a pauta da próxima reunião. O professor Jacson Gomes
sugeriu que a próxima reunião fosse realizada no dia 24 de setembro. Os conselheiros presentes
aprovaram a sugestão. Ficou acordado que os Planos de Trabalho, bem como os documentos
necessários para a próxima reunião serão enviados previamente, juntamente com a convocação
do presidente do CONSU. Nada mais havendo em pauta, o presidente encerrou a sessão, da qual
eu, Josmarina Maria Dantas Cavalcante, lavrei esta ata, que, será enviada por e-mail aos membros
e aprovada na próxima reunião. Paulo Afonso, 20 de agosto de 2020.
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