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Novo cronograma de TGI e TGII

No dia 10 de maio de 2020, às dez horas, em home Office a partir da decretação das medidas de
prevenção à pandemia COVID – 19, por meios digitais de videoconferência (Skype), reuniu-se a
coordenadora Ana Patrícia de Souza Amaral e o Núcleo Docente Estruturante – NDE formado por
Dandara Barbosa Palhano, Elisângela Lima Araújo e Larissa Raposo Diniz. A Coordenadora iniciou a fala
dando boas-vindas a todas e iniciou a reunião falando sobre as medidas do Governo Federal, sendo esta
a portaria do MEC nº343, de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2,
também conhecido como Covid-19. Em virtude do afastamento das aulas presenciais ocorrido por conta
dos decretos e portarias federais e estaduais, a Coordenadora ressaltou a importância de discutir como
se dariam as modificações nos processos para as disciplinas de Trabalho de Graduação (TG1 e TG2),
tendo em vista que o final do período estava próximo e os estudantes precisariam entregar e defender
suas versões iniciais e finais da monografia (nono e décimo períodos). A professora Dandara Barbosa
Palhano, membro do NDE e também professora das disciplinas de TG1 e TG2 trouxe as adversidades
possíveis a serem enfrentadas pelos estudantes para a realização das bancas à distância, além de trazer
vários relatos das dificuldades que estavam sendo vivenciadas nos processos de orientação e produção
das monografias, diante do contexto atual. Diante do exposto e das atualizações realizadas
frequentemente pelo governo estadual ampliando os períodos de distanciamento social e prorrogando
a substituição de aulas presenciais por aulas digitais os membros do NDE decidiram pela prorrogação do
prazo de entrega do TG1 e também TG2, propondo então a retirada da necessidade da defesa para
ambas as fases de entrega da monografia. A professora Dandara trouxe as datas anteriores previstas
para as disciplinas conforme edital. Para TG1 foi publicado o Edital 015/2020 cujas datas apontavam a
entrega da primeira etapa do semestre para o dia 31/03/2020, a professora indicou que esta etapa foi
cumprida, a segunda etapa seria entregue no dia 13/05/2020, com defesa da qualificação para os dias
25 e 26/05, contudo, indicou-se que estas datas não poderiam ser cumpridas. Para TG2 foi publicado o

Edital 016/2020 com a data de entrega da monografia final seria dia 19/05 e as defesas marcadas para
acontecer entre os dias 01, 02 e 03/06, também foi indicada a possibilidade de ocorrência dessas datas.
Os membros do NDE discutiram entre si e houve a proposição das novas datas. Para TG1 foi proposta a
data de entrega 27/05 sem defesa tendo em vista a realidade local e a dificuldade de internet apontada
pelos estudantes, cujo resultado da disciplina seria disponibilizado no dia 10/06. Para TG2 foram
propostas as novas datas para a primeira entrega no dia 01/06, com análise pela banca até o dia 17/06,
prazo para correção pelos estudantes e entrega da versão final com ficha catalográfica até o dia 06/07.
O NDE decidiu então propor estas datas para publicação de nota técnica posterior a ser apresentada
pela instituição para os estudantes. Nada mais a tratar, a presidente do NDE, Profa. Ana Patrícia de
Souza Amaral, coordenadora do Curso de Psicologia, Bacharelado, modalidade presencial, deu por
encerrada a reunião, e eu Ana Patrícia de Souza Amaral, a secretária desta reunião, no uso das
atribuições regimentais e constantes do regulamento do NDE, lavrei a presente ata que foi lida e
aprovada por todos. Paulo Afonso, dez de maio dois mil e vinte.
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