ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
QUÍMICA-LICENCIATURA DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE, REALIZADA EM 01/02/2022

Ao primeiro dia, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, no
ambiente virtual do Google Meet kbo-sqxn-szv, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Química Licenciatura, da Universidade Federal de Pernambuco,
conduzida pela Professora Maria Fabiana da Silva Costa, Coordenadora do curso, e
secretariada por mim João Paulo Oliveira da Silva, secretário geral de cursos. Estiveram
presentes, além da Coordenadora do curso de Química, Ana Paula Silva, Ana Paula
Souza, Girleide Torres, Ricardo Guimarães, Roberto Sá, Joao Tenório, Gilmara Gonzaga,
Jane Laranjeira, Juliana Angeiras, Guilherme Monteiro*, Juliana Mendes*, Marcelo
Flávio*, Flávia Vasconcelos, Augusto César, Roberta Dias, Sulanita Bandeira
(*discentes). Ausências justificadas: Everaldo Fernandes, José Ayron. Iniciada a reunião,
iniciou-se a pauta: INFORMES: Discente Guilherme Monteiro solicita que os
professores que precisarem de Monitoria enviem as oportunidades para divulgação
pelo DAQ no e-mail daqalquimia2019@gmail.com. Profa. Maria Fabiana informa que
foi enviado e-mail para os professores com pendências de notas no siga para que
regularizem a situação dos estudantes, possibilitando assim que realizem as suas
matrículas no semestre de 2021.2.Profa. Sulanita informa que algumas escolas estão
tendo convênio com a UFPE encerrado em meados de abril e há dificuldade para
renovação dos mesmos para possibilitar Estágio aos discentes a partir desse período.
Profa. Ana Paula Silva informou que em sua eletiva há apenas quatro alunos
matriculados, ficando no aguardo do período de ajustes/modificação de matrícula para
verificar se novos alunos ingressarão para manter ativa a disciplina. Prof. João Tenório
sugere que caso não seja verificado o número de alunos acima de dez matriculados,
cancelar a disciplina e remanejar o professor para outro componente curricular com
redistribuição de carga horária. Em seguida seguiu-se a pauta. PONTO 1: Observações
do NICEN quanto ao documento (sobre considerações do cenário atual da COVID-19)
enviado aos colegiados de cursos pela coordenação do centro (Profa. Roberta Dias).
Prof. Augusto César apresentou artigos científicos e matérias jornalísticas com relação
à Pandemia com interpretações dúbias quanto à eficácia da vacinação contra a variante
Ômicron do Coronavírus, de forma que o documento norteador da UFPE, que rege a
retomada presencial das atividades, possui lacunas não esclarecidas. Também
esclarece que todos os Centros têm comitês internos de avaliação da Pandemia desde
novembro de 2020, mas no CAA ainda não há, o que prejudica as ações dos docentes
na forma de como lidar no cotidiano acadêmico nesses tempos de incertezas. Assim, o
colegiado sugere a necessidade de documentos do Campus do Agreste norteando a
retomada das atividades com segurança. PONTO 2: Definição do formato de oferta
das disciplinas para o semestre 2021.2 à partir de 21/02/2022, conforme Ad
referendum CEPE de 24/01/2022 (Profa. Fabiana Costa). A Profa. Fabiana apresentou
diversas informações coletadas a partir de uma consulta realizada com docentes e
discentes acerca do semestre 2021.2, visando obter informações atualizadas sobre as

condições de retorno ao formato presencial com segurança. Desta forma, foi
apresentado a quantidade de alunos matriculados por disciplina com intuito de discutir
as condições de biossegurança de acordo com o OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 4/2022. Nesse
momento, a professora Fabiana relatou que após reunir-se com os professores das
disciplinas de laboratório e a coordenação do laboratório de química do CA, foi
sugerido que fosse feito um rodízio entre os discentes, de modo que não ultrapasse o
limite de cinco alunos por aula, respeitando assim, o distanciamento. Com relação ao
retorno presencial dos demais componentes, observou-se: Professor Ricardo
Guimarães afirma que ainda é muito cedo para avaliar se o semestre irá retornar de
forma presencial ou remota, pois não há informações consolidadas ofertadas pela
gestão sobre essas condições; Profa. Ana Paula Souza informa que concorda com o
retorno presencial desde que haja condições ofertadas pela direção do Campus, para
tomada de decisão pelo Colegiado, mas até então não há informações consolidadas,
desta forma, orienta que o Colegiado solicite do CA informações precisas para que
possam tomar decisão; Prof. Augusto César informa que se faz necessário saber as
salas de aula disponíveis e sua capacidade para que os docentes possam planejar a
retomada com segurança dentro da realidade de cada disciplina; Profa. Jane Laranjeira
acredita ser mais prudente manter atividade remota nesse semestre 2021.2, em
virtude de não haver condições de biossegurança ofertada pelo Campus, por outro
lado, solicita uma atitude da Direção do Campus em ofertar as condições para a
retomada presencial no semestre 2022.1. O Discente Guilherme Monteiro sugere a
criação de um Grupo de Trabalho (GT) em Química para assuntos da Pandemia; a Profa.
Roberta Dias sugere que seja convocado o Comitê de Biossegurança da UFPE para
avaliar as condições de retorno do Campus do Agreste; O colegiado sugere a emissão
de um documento via SIPAC para a gestão do Campus, informando a necessidade de
condições que assegurem o retorno presencial com segurança. Neste sentido, o prof.
João Tenório sugere anexar nessa nova solicitação, cópia do e-mail que foi enviado em
dezembro, solicitando essas informações, pois está faltando um plano de retomada
para subsidiar qualquer tomada de decisão por parte do Colegiado. Encaminhamento:
Com base na proposta Pedagógica prevista na Resolução CNE/CP nº2, de 5 de agosto
de 2021 – disciplinas eletivas e obrigatórias com oferta remota ou híbrida para compor
o PPC do curso – permanece o sistema remoto até o dia 20/2/22, conforme Ad
referendum CEPE de 24/01/2022, aguardando haver condições de biossegurança como
sinalização, álcool 70º, face shields, água, banheiros, alimentação na Cantina e
Restaurante Universitário (ou auxílio equivalente), tamanho de salas adequado
conforme Ofício 4/2022, disponíveis para uso da comunidade acadêmica, fornecidas
pela Gestão do Campus do Agreste, com previsão de nova reavaliação Colegiada para
retomada no formato presencial, ou não, estando de acordo com o FAQ disponibilizado
na página da UFPE pelo link 9a5f86db-c3d4-4efb-a24f-96238cb843ab (ufpe.br), tópico
número 10, que “se ocorrer algum imprevisto ao longo do restante do semestre, o
curso pode aprovar a alteração do formato da disciplina, justificando a impossibilidade
de continuar com o formato como planejado” para aquelas disciplinas que não
ultrapassarem o número máximo de 25 alunos por sala. As disciplinas que

ultrapassarem esse quantitativo permanecerão no formato remoto até o final do
semestre. Em Votação: Aprovado por unanimidade. Encaminhamento: Que a carga
horária teórica dos componentes curriculares de práticas profissionais (laboratórios,
estágios) poderá acontecer em formato remoto, considerando a Resolução 02/2021 do
CNE/MEC que não especifica que o componente teórico da prática profissional não
pode ser remoto, a instrução normativa 02/2020 da Prograd e as questões de
biossegurança. Em votação: Aprovado com abstenção da Profa. Roberta Dias.
Encaminhamento: Enviar um documento via SIPAC para a Direção do Campus do
Agreste solicitando as condições de biossegurança como sinalização, álcool 70º, face
shields, água, banheiros, alimentação na Cantina e Restaurante Universitário (ou auxílio
equivalente), tamanho de salas adequado conforme Ofício 4/2022 para o retorno das
aulas no formato presencial. Em Votação: Aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18h30, pelo que lavrei esta ata, que segue
assinada por mim e pela Coordenadora do curso.
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