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Ata da Reunião Ordinária do Conselho 

do Campus de Laranjeiras, da 

Universidade Federal de Sergipe, 

realizada em oito de setembro de dois mil 

e vinte um. 
 

No dia oito de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, em virtude da pandemia do 1 
COVID-19 e a consequente suspensão das atividades presenciais, foi realizada a reunião 2 

Ordinária do Campus de Laranjeiras, de forma remota e ocorrida em ambiente virtual, via 3 
Google Meet. Reuniram-se o Diretor Prof. Cesar Henriques Matos e Silva, o Vice-Diretor 4 
Prof. Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, a chefe do Departamento de Arquitetura e 5 
Urbanismo, Maria Cecília Pereira Tavares, o chefe do Departamento de Arqueologia, Prof. 6 
Alberico Nogueira de Queiroz, a chefe do Departamento de Museologia, Prof. Rose Elke 7 

Debiasi, Vice-Chefe do Departamento de Dança, Lino Daniel Evangelista Moura, os 8 
representantes docentes dos respectivos Departamentos: Prof.  Márcio da Costa Pereira, do 9 
DAU, Profª Luciana de Castro Novaes, do DARQ, Ana Karina Rocha de Oliveira, do 10 
DMS, Prof. Clécia Maria Aquino de Queiroz, do DDA, os representantes dos técnicos 11 

administrativos, Elton Mateus dos Santos Ferreira, Luiz Eduardo Ribeiro Gonzaga, 12 
Rodrigo Maia Gonçalves, as representantes discentes, Laura dos Anjos Santos e Ananda de 13 

Souza Cardozo, e como convidado o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis Prof. Marcelo 14 

Alves Mendes. Após verificar quórum legal, o Presidente Prof. César Henriques, iniciou a 15 

Reunião. No ponto 1 - Fala do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis: Prof. Marcelo Alves 16 

Mendes - Etapas do Plano de Ação PROEST: editais, procedimentos, critérios e 17 
avaliação socioeconômica; O Prof. Cesar Henriques passa a palavra para o Pró-Reitor, o 18 
qual faz uma breve apresentação do plano de ação da política de assuntos estudantis, 19 
quadriênio 2021-2025. Posteriormente a palavra é passada aos conselheiros para dúvidas. 20 

A Profª Clécia pergunta ao Pró-Reitor se os alunos do curso de Dança também serão 21 
contemplados com o plano de ação da PROEST, uma vez que não estão localizados no 22 
Campus de Laranjeiras, mas no Centro de Aracaju. O Pró-Reitor fala que o plano é 23 

destinado a todos os cursos, mas em relação ao curso de Dança será preciso uma reunião 24 
com a chefia do respectivo Departamento para uma melhor solução. O representante dos 25 

técnicos Elton comenta a importância do processo licitatório que foi realizado para o 26 
fornecimento da alimentação para o refeitório do Campus de Laranjeiras, que desde 2019 27 

uma equipe de licitação vem trabalhando nesse processo. Fala ainda que foi realizada uma 28 
licitação e já tinha uma empresa pronta para iniciar o fornecimento em 2020, porém devido 29 
a algumas pendências e principalmente devido a pandemia da COVID-19 a inauguração foi 30 

suspensa. Finaliza solicitando ao Pró-Reitor para falar um pouco desse processo. O Pró-31 
Reitor fala que já estava tudo pronto para a inauguração do refeitório, que já tinha até data 32 

para iniciar, 14 de abril de 2020, contudo devido à suspensão das atividades da UFS em 33 
virtude da pandemia, bem como com o fim do interesse da empresa contratada, foi 34 
suspensa a inauguração. Durante as discussões para elaboração de um novo processo 35 

licitatório, foi criado um novo consenso, não convencional, que uma mesma licitação seria 36 
criada com duas “abas”, onde as empresas lançariam suas ofertas, uma “aba” para atender 37 

o Campus de São Cristóvão, Laranjeiras e Aracaju e uma outra para o Campus do Sertão, 38 
Itabaiana e Lagarto. Uma nova licitação foi iniciada e 02 (duas) empresas se destacaram 39 
em suas ofertas e estão na fase de análise documental. Fala ainda que considerando o 40 
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retorno gradual das atividades presenciais, foi feita uma licitação na modalidade tomada de 41 
preço, na qual a UFS pagará apenas pelo que consumir e que, inicialmente, as refeições 42 
serão com quentinhas, através de pré-agendamentos. O Prof. Samuel pergunta da 43 
possibilidade dos alunos do curso de Dança fazerem as refeições no Senac, o qual fica 44 
localizado ao lado do Cultart, onde estão sendo realizadas as atividades do curso. O Pró-45 

Reitor responde que no momento não pode ser feito, uma vez que tem uma licitação 46 
vigente, com o responsável para esse fim. Complementa falando que qualquer aluno da 47 
UFS pode se alimentar em qualquer um dos Campus, precisando nesse caso fazer um pré-48 

agendamento. Prof. Ana Karina fala que tem uma preocupação relacionada aos 49 
atendimentos psicossociais dos alunos, tendo em vista o retorno das atividades presenciais, 50 
pois a UFS não tem um núcleo de psiquiatria nem de psicologia estabelecido. O Pró-Reitor 51 
informa que a UFS tem a clínica de Psicologia, que as atividades são realizadas de forma 52 
integrada com o curso de Psicologia. O que precisa ser feito é alinhar esse atendimento 53 

com os centros. O Prof. Márcio fala que em Laranjeiras tem também a questão do 54 
transporte dos alunos, que precisa de uma atenção especial. O transporte da UFS é 55 
insuficiente para a quantidade de alunos do Campus. O Pró-Reitor informa que o tema 56 
transporte é diretamente resolvido com a assistência estudantil, contudo o assunto vai ser 57 

levado ao Pró-Reitor de Graduação e também ao Reitor. Prof. Alberico pergunta como 58 
funciona a integração das bolsas PNAES, entre Proex e Proest, pois tem projetos 59 

extensionistas dos Departamentos que são contemplados com essas bolsas, porém os 60 

critérios são incongruentes em determinadas situações, resultando até em perdas de bolsas. 61 

O Pró-Reitor responde que os recurso das bolsas PNAES são obrigatoriamente para alunos 62 
de vulnerabilidades, mas isso não impede que a Pró-Reitoria de Extensão tenha editais 63 

exclusivos para alunos PNAES. Fala ainda que está sendo realizado um debate entre as 64 
pró-reitorias que, dentro das possibilidades, a instituição coloque recursos próprios para 65 
contemplar os bolsistas não vulneráveis. Prof. Lino Daniel, fala que a alimentação, bem 66 

como o transporte e segurança foram alguns dos motivos para a saída do curso de Dança 67 
do Campus de Laranjeiras, que o curso vem enfrentando também enormes dificuldades 68 
com a questão de instalações. O Pró-Reitor fala que são problemas que envolvem a alta 69 

administração da UFS, pois são relacionados à infraestrutura, contudo estão juntos 70 
fortalecendo e sempre buscando melhorias para os espaços da UFS. O Prof. Cesar agradece 71 

a participação do Pró-Reitor. No ponto 2 - Informes; 2.1 O Prof. César informa que o 72 
Projeto Azahar de Laranjeiras realizará em outubro um seminário virtual para finalização 73 

do projeto e divulgação de resultados. 2.2 O Prof. César informa que considerando a 74 
Portaria 928/2021/GR estão autorizadas as solenidades de Colação de Grau presencial e 75 
desde que somente os concludentes estejam presentes, a fim de resguardar a saúde de toda 76 

a comunidade acadêmica, que poderão ocorrer entre 2 e 15 de outubro. Os Departamentos 77 
deverão comunicar ao centro os discentes interessados na Colação. 2.3 O Prof. César 78 

informa que a direção participou de uma reunião com a PROGRAD, sobre questões 79 
acadêmicas e pedagógicas dos cursos, e diante de alguns problemas mencionados, foi 80 
acolhida a sugestão do Pró-Reitor Prof. Dilton de ser encaminhado um plano de ação para 81 

esses problemas para a PROGRAD, e solicita também a colaboração dos Departamentos 82 
na elaboração desse plano. No ponto 3- Homologação de atas anteriores: 13/08/2021 e 83 

20/08/2021; Posto em votação. Atas aprovadas pelos conselheiros. No ponto 4 - 84 

Homologação de Estágio Probatório do Prof. Lino Daniel Evangelista Moura, do 85 
Departamento de Dança; O Prof. Cesar Henriques apresentou o processo, n° 86 
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23113.020701/2021-44, com relatório final da Comissão, composta pela banca: primeiro 87 
avaliador, Prof. Dr. Jenilton Ferreira Santos – Presidente, segunda avaliadora, Profª Dra 88 
Roselaine Kuhn e terceira avaliadora, Profª Dra Laura Almeida de Calasans Alves, 89 
aprovando o docente, com média final de 99,30 pontos. O relatório final já havia sido 90 
homologado em reunião de Departamento realizada em 25/08/2021. Os conselheiros 91 

aprovaram o relatório final do estágio probatório do Professor. No ponto 5 - Carteira de 92 
Transporte Estudantil; O Prof. Cesar Henriques passou a palavra para o Prof. Lino 93 
Daniel, o qual informa que os alunos do curso de Dança não estão conseguindo fazer a 94 

renovação da carteira estudantil, que a SETRANSP tem solicitado aos alunos um 95 
documento assinado pelo Reitor da UFS, o que está dificultando as renovações. O Prof. 96 
Cesar informa que entrou em contato com a Reitoria, e informaram que estão agendando 97 
uma reunião com a SMTT para tentar solucionar esse problema. No ponto 6 - O que 98 
ocorrer. Elton fala que a empresa Real Service responsável pelos funcionários 99 

terceirizados vem enfrentando alguns problemas financeiros. A UFS vai encerrar o 100 
contrato com a empresa, os funcionários estão de aviso e vão trabalhar apenas 6h por dia, 101 
até o fim de setembro. A UFS já vinha planejando alternativas nos casos de possíveis 102 
problemas e a possibilidade hoje é contratação emergencial, uma empresa vai assumir por 103 

6(seis) meses. Fala ainda que vai procurar saber como está o andamento dessa contratação. 104 
Sobre o Retorno presencial dos funcionários administrativos, Elton fala que foi feito um 105 

planejamento, considerando a Portaria nº 928 de 30 de julho de 2021, seguindo o Protocolo 106 

de Biossegurança da UFS, e foi definido um cronograma de revezamento dos funcionários 107 

do setor administrativo. Sem mais nada a tratar, eu Luiz Eduardo Ribeiro Gonzaga, lavrei a 108 
presente ata, que será assinada pelo Diretor do Campus, Prof. Cesar Henriques Matos e 109 

Silva e dos demais conselheiros. Laranjeiras, oito de setembro de dois mil e vinte e 110 
um.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 111 

 


