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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA LOCAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MAIO 

DE 2021. 

Aos dezessete dias do mês de maio de 2021, às 14 horas, reuniram-se por meio de 
webconferência, para realizar a 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Local de Graduação do 
CCHN, com a participação dos seguintes Conselheiros: Edinete Maria Rosa (Presidente), Belchior 
Monteiro Lima Neto, Cristiana Losekann, Gesieny Lauretti Neves Damasceno, Maria Cristina 
Smith Menandro, Renato David Ghisolfi, Valéria Fagundes e Vitor Cei Santos. Aline da Rós 
(representante da SIP convidada). Justificou ausência o Conselheiro: Antônio Carlos Queiroz do 
Ó Filho. Havendo quórum, a Presidente deu início à sessão. 1. COMUNICAÇÕES: 1.01. A 
presidente da sessão informou que a PROGEP emitiu resposta sobre consulta feita pela Direção 
do CCHN acerca de necessidade de solicitação de afastamento para participação em eventos 
online considerando que não se tem deslocamento do solicitante. A PROGEP respondeu que o 
pedido só deve ser realizado quando for prejudicar a carga horária semanal e, caso a atividade 
esteja incluída na carga horária semanal, não é necessário realizar a solicitação, bastando 
somente comunicação à chefia. 1.02. Serviços de manutenção nos laboratórios de pesquisa da 
pós-graduação. A Prof.ª Edinete Rosa comunicou que no início do ano a PRPPG  destinou verba 
do PROAP para manutenção dos laboratórios utilizados exclusivamente pelos programas de pós-
graduação. Informou que o servidor Wesley Ribeiro enviou e-mail aos programas de pós-
graduação solicitando informação sobre a necessidade de algum tipo de manutenção nos 
laboratórios. 1.03. Módulo III da pós-graduação. A presidente da sessão informou que o prédio 
do módulo III da pós-graduação estava previsto para ser entregue em dezembro de 2020, mas 
ainda não ocorreu a entrega devido a problemas nos aparelhos de ar condicionado de 36000 
btus. Foi constatado que a empresa que comprou e instalou os aparelhos fez a entrega das 
condensadoras com especificações técnicas diferentes das evaporadoras. Informou ainda que a 
empresa reconheceu o equívoco e que atualmente as condensadoras foram retiradas, porém 
está sendo verificado quem irá arcar com os custos de instalação dos aparelhos com as 
especificações corretas. 2. EXPEDIENTE: Após consulta aos membros da Câmara, o ponto 3.03 
referente ao funcionamento da SIP foi excluído de pauta. 3. PAUTA: 3.01. Calendário de 
Reuniões ordinárias de 2021. A Presidente da sessão apresentou proposta de calendário e 
colocou o assunto em discussão. Foi sugerido que o horário das reuniões fosse alterado para as 
16h. Posto em votação, o calendário de reuniões foi aprovado por unanimidade conforme a 
seguir: 

MÊS DIAS 
Junho - 

Julho 19 – Seg às 16h 

Agosto - 
Setembro 20 – Seg às 16h 

Outubro - 
Novembro 22 – Seg às 16h 

Dezembro - 

TOTAL DE REUNIÕES/ANO 3 

3.02. Calendário Acadêmico de 2021/2. A servidora Aline da Rós da SIP apresentou proposta de 

calendário conforme abaixo: 
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- Recebimento da oferta de disciplina (contendo professor responsável, datas e horários): 

até o dia 18/06/2021 

- Envio de pautas de notas e frequência 2021/1: 30/06/21 

- Matrícula de alunos regulares não iniciantes: 05 a 07 de julho 

- Matrícula de alunos regulares novos: 08 a 13 de julho 

- Matrícula de alunos regulares de outros PPGS e alunos especiais: 14 e 15 de julho 

- Ajustes de matrículas*: 02/08 a 07/08/21 

- Início das aulas: 02/08/2021 

Posto o assunto em discussão, foi sugerida a prorrogação do prazo para envio de pautas de notas 

e frequência. A servidora registrou a sugestão e acordou de enviá-la para análise da equipe SIP. 

Posto em votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 3.03. Funcionamento da SIP. Ponto 

excluído de pauta. 4. PALAVRA LIVRE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a sessão, e eu Reusson Gonçalves de 

Oliveira, Auxiliar em Administração, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será 

assinada pelos Conselheiros. 

 

____________________ 
Edinete Maria Rosa 

(Presidente) 

______________________ 
Reusson Gonçalves de Oliveira 

(Secretário)
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____________________________ 
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____________________________ 
Valéria Fagundes 

 
 
 
 
 

 
 

____________________________ 
Vitor Cei Santos 
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