ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – Nº 04/2020

PAUTA:


Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 20 de agosto;



Aprovação dos Planos de Trabalho dos Cursos de Graduação do UniRios e seus
respectivos regulamentos ajustados ao momento de pandemia;

Às nove horas do dia vinte e quatro do mês de setembro 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 e Caio Humberto Ferreira
Doria de Souza, a representante do pessoal não-docente: Josmarina Maria Dantas Cavalcante e o
representante do corpo discente: Aslan Nascimento Santos. 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 03/2020, 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. Posteriormente, Josmarina Dantas realizou a leitura da
convocação, apresentando a pauta, tendo como ordem do dia os seguintes itens: 1. Aprovação
da Ata da reunião realizada no dia 20 de agosto A conselheira Josmarina Dantas informou
que a ata foi enviada por e-mail aos membros do CONSU e que algumas considerações haviam
sido realizadas, a pedido do Professor Jacson Gomes de do Vice-Reitor Gilberto Sérgio, após
apreciação, a referida ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 2. Aprovação dos
Planos de Trabalho dos Cursos de Graduação do UniRios e seus respectivos regulamentos
ajustados ao momento de pandemia. Dando continuidade, o Professor Jacson Gomes de
Oliveira fez uma breve introdução sobre como foram elaborados e organizados os planos de
trabalho de curso e seus respectivos regulamentos. Logo após, Josmarina Dantas fez a leitura da
minuta da Resolução CONSU de aprovação dos Planos de trabalhos de curso e seus
regulamentos. Posteriormente, o professor Jacson Gomes fez a apresentação do Plano de

Trabalho do Curso de Administração e o professor Evandro André solicitou a palavra,
ressaltando que as aulas presenciais foram realizadas até o mês de março, quando iniciou a
pandemia. Em seguida, o conselheiro Gilberto Sérgio informou que fez uma breve leitura do
material enviado e fez algumas considerações acerca do Plano de trabalho do Curso de
Psicologia, atentando para que se realizasse uma revisão ortográfica, no que se diz respeito às
concordâncias verbais e nominais, destacando que tal observação também se aplica aos demais
planos de trabalho de curso. Dando continuidade, o professor Jacson Gomes fez uma sucinta
apresentação dos Regulamentos de Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de
Curso e Estágio Supervisionado adaptados à pandemia. Como os conselheiros já haviam
recebidos os respectivos regulamentos, nenhuma observação foi apontada. Posteriormente,
Josmarina Dantas frisou que serão feitas as revisões propostas por Sérgio e que os planos, bem
como seus anexos estão organizados em arquivo digital e serão impressos ao final do semestre
para serem apensados aos seus respectivos Projetos Pedagógicos. O Professor Evandro solicitou
a palavra e ressaltou que em uma possível auditoria pedagógica, o UNIRIOS está bem
resguardado, pois os planos de trabalho dos cursos foram bem elaborados, frutos do trabalho dos
Núcleos Docentes Estruturantes – NDE’s e dos Conselhos de Curso. Em seguida, o Professor
Jacson ressaltou que estes trabalhos já vinham sendo desenvolvidos desde o início do semestre
2020.1 e que a equipe acadêmica tem buscado minimizar possíveis problemas acadêmicos e
sócio-emocionais. Enfatizou ainda, a importância do acompanhamento da equipe de Tecnologia
e das coordenações, que buscam aproximação e melhorias acadêmico-pedagógicas. Dando
continuidade, a Professora Marília relatou que os planos de trabalho foram recebidos com
antecedência e que após análise, concluiu que os planos, bem como seus regulamentos seguem
o mesmo padrão, considerando as especificidades de cada curso. A professora Manuella também
fez o uso da palavra e relatou que neste momento de pandemia está se desenvolvendo um maior
acompanhamento aos docentes e discentes, através de um trabalho humanista, o que tem tornado
o semestre mais tranquilo. O professor Jacson lembrou aos presentes que a Coordenação de
Desenvolvimento Acadêmico e Profissional – CDAP e coordenações de curso estão organizando
um encontro com os discentes, com objetivo motivacional, no dia trinta de setembro e um
encontro com os docentes, no dia primeiro de outubro, com objetivo de se trabalhar a inteligência
emocional. Em seguida, o Professor Jacson Gomes colocou em pauta a aprovação dos Planos de
Trabalho dos Curso de Administração, Direito, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura),
Enfermagem, Fisioterapia, Letras, Odontologia, Psicologia e Sistemas de Informação, bem como

seus regulamentos devidamente adaptados ao momento de pandemia, sendo os mesmos
aprovados por unanimidade. Em tempo, o Professor Jacson Gomes apresentou os informes gerais
com o calendário das reuniões ordinárias do CONSU previstas para 2020 e a sugestão de uma
análise do Regulamento do CONSU para possíveis atualizações no regulamento, que deverá ser
pauta de uma reunião a ser previamente agendada. Nada mais havendo em pauta, o presidente
agradeceu aos presentes e 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, 24 de setembro de 2020.

CONSELHEIRO
Josmarina Maria Dantas Cavalcante
Jacson Gomes de Oliveira
Gilberto Sérgio Gomes de Oliveira
Evandro André de Souza
Gustavo Henrique Siqueira da Costa
Manuella Maria Vergne Cardoso
Leônidas Marinho dos Santos Júnior
Marília Gabriela Crus dos Santos
Eloy Lago Nascimento
Caio Humberto Ferreira Doria de Souza
Rafaell Batista Pereira
Aslan Nascimento Santos
Clécia Silva Nascimento

ASSINATURA

