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MEMBROS PRESENTES

NOME REPRESENTAÇÃO ASSINATURA

Luciana Miyoko Massukado Presidente assinado
eletronicamente

Daniele Ramos Simões Secretária assinado
eletronicamente

Caio Sad Barbosa Titular FENET

Antônio Lacerda Souto Titular CONTAG

Marco Antonio Vezzani Titular SINASEFE

Jerônimo Rodrigues da
Silva Titular SETEC

Rejane Maria de Araújo Titular Docentes assinado
eletronicamente

Shoichi Shibuya Kishi Titular Técnico-
administrativos

assinado
eletronicamente

Patrícia Rodrigues Amorim Titular Técnico-
administrativos

assinado
eletronicamente

Ana Paula Santiago Seixas
Andrade

Titular Técnico-
administrativos

assinado
eletronicamente

Anita Pereira Ferraz Titular Técnico-
administrativos

assinado
eletronicamente

Patrícia Albuquerque Lima Titular Diretores Gerais assinado
eletronicamente

Nilton Nélio Cometti Titular Diretores Gerais assinado
eletronicamente

Rômulo Ramos Nobre
Júnior Titular Diretores Gerais assinado

eletronicamente

Giano Luis Copetti Suplente Diretores Gerais assinado
eletronicamente

REGISTRO DA REUNIÃO

I - Verificação do quórum

Após a verificação do quorum, a presidente deu boas-vindas aos membros
presentes dando início à reunião. 



II - Leitura de extrato de correspondência recebidas e expedidas;

III - Comunicados; e

Ausência justificada dos conselheiros Jocênio e Ana Paula.

Audiência com frentes parlamentares, por sugestão do CONIF, para mobilização em
defesa de um orçamento justo para a educação em 2021. Nesta quinta-feira (17/09)
haverá uma ato virtual, que será transmitido pelo CONIF. Será compartilhado
convite para o conselheiros acompanharem a transmissão ao vivo.

IV - ORDEM DO DIA

1.  Acompanhamento da retomada das atividades letivas.

Luciana esclarece que conforme solicitado pelo Conselho Superior, a reunião terá
pauta exclusiva para tratar do acompanhamento da retomada das atividades letivas.
A reitora realizou reunião virtual com os dez campi para ouvir relatos de como foi o
primeiro mês da retomada das atividades letivas. Ressalta que a adaptação do
ensino presencial para não presencial é uma ação inédita e que não há precedentes
ou referências anteriores. Ainda fez um resumo das ações realizadas para auxílio
aos estudantes, como a execução do PNAE (via campus Planaltina) para doação de
cesta básicas a estudantes em situação de vulnerabilidade, editais para promoção
de conectividade para realização dos estudos como fornecimentos de chip com
acesso a internet, auxílio para compra de tablets, campanha para a incentivo da
doação de equipamentos de TIC a estudantes, mediadores virtuais.

Nesta primeira etapa, a retomada das atividades letivas foram realizadas de forma
muito intensa, e na rodada com os campi foi identificado a necessidade/sugestão de
desacelerar o ritmo, pois a realização das atividades  tem exigido muito tempo e
esforço por parte dos docentes e dos estudantes.

Após o relato da reitoria, os conselheiros compartilharam suas experiências onde foi
destacada a rede de apoio que tem se formado para ajudar aos colegas com o
desenvolvimento de suas atividades de forma remota, superando as suas
dificuldades. A criação de mediadores virtuais foi fundamental para o
acompanhamento dos estudantes, pois o seu apoio tem ajudado a identificar os
estudantes que não estão acessando as atividades e o auxílio em seu
desenvolvimento. Os conselheiros compartilharam também relatos sobre a
sobrecarga de atividades docentes e a preocupação, em alguns casos, do excesso
de atividades para os estudantes, que estão com dificuldades de entregar tudo no
prazo.

Encaminhamentos: Realizar pesquisa junto à comunidade acadêmica para
avaliação das atividades não presenciais, com o objetivo de subsidiar a discussão
do conselho superior sobre o calendário acadêmico.  A próxima
reunião extraordinária do Conselho Superior será  dia 02/10 às 14h.

A reunião foi encerrada às 16h11min.
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