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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um , às nove horas e trinta 1 

minutos , na sala virtual https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/gilberto-luiz-putti    foi 2 

realizada a primeira Reunião Extraordinária do Conselho de Campus, conforme 3 

convocação encaminhada via e-mail. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 4 

Gilberto Luiz Putti, presidindo a sessão, a técnicas administrativa Francyelle Andréia 5 

Barbieri (suplente deste conselho), os representantes docentes Deivison Porto de Sousa 6 

e Tiago Coser, o Diretor de Ensino Adair Adams, a representante discente Caroline 7 

Aparecida Vitória da Costa, e, a técnica administrativa Francyelle Andréia Barbieri para 8 

secretariar a sessão. Gilberto saúda os presentes, solidarizando-se com os trezentos mil 9 

mortos pela COVID, e que somos favoráveis a vacinação o quanto antes, o Instituto está 10 

fazendo sua parte, com calendário para APNP’S, que não terá perda para o aluno que 11 

realizou. A pauta de hoje é única, aprovação do calendário acadêmico. Gilberto informa 12 

que os conselheiros terão tarefas importantes e bem sérias para realização de atividades 13 

presenciais. Conforme a resolução número quinze do Conselho Superior que trata sobre 14 

o retorno do calendário, que também regra alguma possibilidade de retorno presencial, 15 

que se dará por três fazes: no caso de aulas práticas a solicitação se dá por parte do 16 

colegiado do curso, depois passa pelo comitê local COVID (que fará um parecer se há 17 

condição sanitária de realização) e, depois para o Conselho de Campus. No caso de aulas 18 

práticas e editais de ensino, pesquisa e extensão para atividades presencias são essas 19 

três instâncias. No caso de aulas presencias, além destas três instâncias, ainda teria que 20 

passar pelo Conselho Superior. O Conselho de Campus pode ser demandado quanto a 21 

isso, importante nos inteirar dos editais de ensino, pesquisa e extensão, por mais que o 22 

Conselho de Campus vai estar amparado por um parecer do comitê COVID local, que 23 

apesar de não deliberativo, fará um parecer se tem condição sanitária para realização 24 

da atividade solicitada.  Vamos passar para pauta principal. Temos um calendário 25 

acadêmico para o ano de dois mil e vinte e um, que foi amplamente discutido com os 26 

coordenadores de curso e com os colegiados, como também apresentado na reunião 27 

dos servidores na última segunda feira; só não foi apresentado aos alunos, pois deve 28 

passar por esta Conselho para aprovação.  Gilberto convida Adair para apresentar de 29 
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forma rápida, pois já foi apresentado antes, e, também enviado por e-mail. Adair faz a 30 

apresentação do calendário, porém antes, salienta que na noite de ontem fez uma 31 

reunião com os alunos que estavam interessados em ver a proposta do calendário, foi 32 

uma reunião organizada pelos dois conselheiros do ConCamp, o Guilherme e a Carol. 33 

Eles organizaram e colocaram o link para os alunos que quisessem participar. Tem 34 

algumas mudanças que foram acrescentadas, uma pequena mudança simples em 35 

função dos registros acadêmicos. A realização do primeiro módulo de APNP’S estava 36 

entre os dias cinco de abril e dia três de maio, mas como veio uma orientação em relação 37 

as matrículas, a ideia é que a gente o apresente e depois dado para os questionamentos. 38 

Em relação do dia cinco até o dia trinta; o dia vinte e um que estava posto para o dia 39 

três de maio, a ideia é jogar ele para o dia vinte e quatro de abril mesmo, porque do dia 40 

três de maio temos as rematrículas online, que isso é uma determinação da própria 41 

reitoria em relação ao sistema (isso veio através de ofício) que será a data que o sistema 42 

ficará aberto para todos os campi, não é uma questão interna. Ontem a noite 43 

conversando com a Paula, mais interessante seria deixar até dia trinta, e a partir do dia 44 

três (dias três, quatro e cinco) teremos as rematrículas online dos cursos semestrais. 45 

Então do dia três ao dia treze (de maio), temos palestra de formação pedagógica e 46 

palestras de formação geral para os alunos. Do dia três até o dia cinco de maio, nós 47 

temos as rematrículas online, depois dia seis a homologação da matrícula, dia sete o 48 

processamento das matrículas, e do dia dez até o dia vinte e um, ajuste de matrículas, 49 

porque é importante já no início das aulas para ver os alunos novos que vão se 50 

matricular. Temos aqueles primeiros seis dias que se o aluno não for nenhum dia na aula 51 

ele perde a vaga, por isso é importante até dia vinte e um, para poder fazer ajustes e 52 

chamar mais alunos, se for o caso. Adair segue apresentando o calendário, sem mais 53 

alterações em relação ao calendário já apresentado anteriormente. Um resumo dos dias 54 

letivos, a legislação permite que neste ano não tenhamos que cumprir os duzentos dias 55 

letivos que a LDB legisla, então nós temos cento e setenta e cinco dias para seriação 56 

semestral, dividida nos três trimestres, a carga horária média diária será de cinco ponto 57 

sete, e cento e setenta e dois dias letivos, uma vez que eles têm três dias letivos que 58 

entram como exames também. Primeiro semestre, oitenta e três dias, e segundo 59 

semestre oitenta e quatro dias, somente para orientação de quantos dias letivos temos 60 

para avaliação do ConCamp. Gilberto pede a palavra e tem uma dúvida na questão das 61 

formaturas, para quem cola grau não tem datas no calendário porque ainda não temos 62 

as datas? Adair esclarece que ainda ontem à noite tivemos uma reunião com as turmas 63 

dos integrados, e não se chegou a uma data, temos uma formatura prevista para maio 64 

dos integrados e uma para agosto da turma da Agronomia, e, depois no final do ano ou 65 

janeiro novas formaturas, que incluem as turmas dos integrados e ciências biológicas, 66 

além de outros cursos técnicos.  Gilberto comenta que não acha necessário constar no 67 

calendário as datas até porque não estão definidas ainda, porém os demais conselheiros 68 

devem concordar. Gilberto abre a palavra para os demais. Tiago pede a palavra: por 69 

participar das coordenações tivemos privilégio de elaborar o calendário em conjunto, 70 

temos um pouco mais de conhecimento sobre cada etapa. Uma dúvida que surgiu agora 71 

Adair, é se teve uma reunião com os alunos ontem, qual a posição e como foi aceita por 72 

eles a visão deles quanto aos sábados. A Caroline pode nos ajudar pois está no contexto 73 



dos discentes. Adair comenta que em termos de organização das datas o calendário 74 

ficou bom com esses intervalos, com temos algumas pausas. Em relação aos sábados 75 

ficou tranquilo também, isso foi uma preocupação que eles manifestaram em relação a 76 

um possível retorno, se os sábados de fato seriam por exemplo presenciais, ou se as 77 

aulas seriam síncronas, isso ficou claro como eu já tinha mencionado um outro ponto 78 

importante em relação aos sábados é não ir janeiro adentro. As maiores dúvidas que 79 

eles têm é em relação a operacionalização pedagógica, em relação as APNP’S, como será 80 

bem certo o aproveitamento, o aluno que fez algumas aulas e outras não , se terá que 81 

fazer novamente. Em relação ao calendário bem tranquilo, Coser e colegas. Em relação 82 

as APNP’S eu já respondi as dúvidas, principalmente dos integrados. Gilberto informa 83 

que há poucos dias tiveram uma reunião com o Pró-reitor Lucas, e alguns campi vão 84 

estender um pouco e entram no mês janeiro, mas ficou definido que nenhum campi 85 

passe da segunda semana de fevereiro de dois mil e vinte e dois, para que todos os 86 

campi comecem em março o ano letivo de dois mil e vinte e dois. Gilberto abre a palavra, 87 

alguma questão? Sugestão? Pergunta? (ninguém se manifestou). Se não temos 88 

pergunta, vamos para votação. O mais simples é: alguém é contra a aprovação deste 89 

calendário? Não houve manifestações. Calendário aprovado por unanimidade. 90 

Precisamos fazer uma resolução para enviar para a PROEN, também deve ser enviado o 91 

calendário que foi aprovado por este Conselho, e, a ata desta reunião. Nada mais 92 

havendo a tratar, essa ata foi por mim lavrada, e será assinada pelos presentes             93 
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