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Ata da Reunião Ordinária do Conselho 

do Campus de Laranjeiras, da 

Universidade Federal de Sergipe, 

realizada em treze de outubro de dois mil 

e vinte um. 
 

No dia treze de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em virtude da 1 
pandemia do COVID-19 e a consequente suspensão das atividades presenciais, foi 2 
realizada a reunião Ordinária do Campus de Laranjeiras, de forma remota e ocorrida em 3 
ambiente virtual, via Google Meet. Reuniram-se o Diretor Prof. César Henriques Matos e 4 

Silva, o Vice-Diretor Prof. Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, a Chefe do 5 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Maria Cecília Pereira Tavares, o Vice-Chefe 6 
do Departamento de Arqueologia, Prof. Paulo Jobim de Campos Mello, a Chefe do 7 

Departamento de Museologia, Prof. Rose Elke Debiasi, o Chefe do Departamento de 8 
Dança, Prof. Lino Daniel Evangelista Moura, os representantes docentes dos respectivos 9 
Departamentos: Prof.  Márcio da Costa Pereira, do DAU, Profª Lorena Luana Wanessa 10 
Gomes Garcia, do DARQ, os representantes dos técnicos administrativos, Elton Mateus 11 

dos Santos Ferreira e Luiz Eduardo Ribeiro Gonzaga, as representantes discentes, Laura 12 
dos Anjos Santos e Emyly Ferreira Lima. Após verificar quórum legal, o Presidente Prof. 13 
César Henriques, iniciou a Reunião. No ponto 1 – Informes; 1.1 – O Prof. Cesar informa 14 

que a VII SEMAC acontecerá entre os dias 20 e 24/11/2021, de forma virtual. A novidade 15 
é que as aulas não serão suspensas durante a SEMAC. Dentro do mesmo evento, também 16 

acontecerá o 31º Encontro de Iniciação Científica da UFS (EIC), que será realizado no 17 

período de 22 e 23/11/2021, de forma virtual. Serão apresentados apenas os 10 (dez) 18 

trabalhos melhores avaliados pelos pareceristas, em número proporcional a cada Centro. O 19 
período para as submissões de resumos será entre os dias 04 a 14/10/2021. 1.2 – O Prof. 20 

Cesar informa que a Coordenação de Pesquisa (COPES) está solicitando a colaboração 21 
com o 13º Encontro de Iniciação Tecnológica (EDIDTI) e o 31º Encontro de Iniciação 22 
Científica (EIC) na arrecadação de livros para a premiação do bolsistas vencedores do 23 

Prêmio Destaque na IC/IT no ano de 2021. Em contrapartida, a COPES/CINTTEC 24 
divulgará a obra de autoria dos docentes da UFS nos perfis no Instagram. 1.3 – O Prof. 25 

Cesar informa que acontecerá um curso de formação docente sobre o uso de Metodologias 26 
Ativas. Na primeira etapa do curso, os campi de Itabaiana e Laranjeiras participarão da 27 
mesma turma e serão destinadas um total 80 vagas, a serem preenchidas por ordem de 28 

inscrição, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas, sendo 13 (treze) horas síncronas 29 
e 3 (três) horas assíncronas. A capacitação ocorrerá nos dias 03, 07, 09 e 13 de dezembro 30 

de 2021. As inscrições poderão ser feitas até o dia 14/10/2021, através do link 31 
disponibilizado a todos via memorando. 1.4 – O Prof. Cesar informa que foi realizada no 32 

dia 08/10/2021 a colação de grau dos discentes dos cursos de Laranjeiras de forma 33 
presencial. Participaram da colação 14 (quatorze) alunos, sendo 10 (dez) do curso de 34 
Dança, 2 (dois) de Arqueologia e 2 (dois) de Arquitetura e Urbanismo, formandos dos 35 
semestres 19.2, 20.1 e 20.2. Esta colação de grau presencial foi opcional, pois outros 36 
alunos o fizeram de forma remota anteriormente. 1.5 - O Prof. Cesar informa que foi 37 

enviado para os Departamentos via memorando uma versão inicial do Projeto Pedagógico 38 
Institucional (PPI) para possíveis colaborações, para que seja discutido internamente e 39 
posterior remessa de contribuições ao centro até o dia 22/10/2021. 1.6 – O Prof. Cesar 40 
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informa que em novembro será reativada a Coordenação de Cursos do Campus de 41 

Laranjeiras, que trata das questões acadêmico-pedagógico e que foi encaminhado via 42 
memorando uma solicitação para que seja encaminhado em seus respectivos Colegiados de 43 
curso, ao longo do mês de outubro, a eleição de um representante docente de acordo com 44 
as normas do Campus. No ponto 2 – Plano de Retomada Gradual, fase 2; O Prof. Cesar 45 
informa que a UFS passa à Fase 02 do seu plano de retomada denominada de “Reabertura 46 

parcial”, a partir do dia 18/10/2021. Essa fase implica no funcionamento normal de todos 47 
os setores administrativos da instituição, respeitada a ocupação máxima de 50% dos 48 
espaços de trabalho pelos servidores. Uma parte das atividades administrativas pode 49 
continuar ainda ocorrendo de forma remota. Ocorre também possibilidade de retomada das 50 

atividades de pesquisa, retorno das aulas práticas e trabalhos acadêmicos práticos, além das 51 
atividades de último ano de curso de graduação. As bibliotecas também voltam a atender. 52 
Ainda permanece suspenso o atendimento do Restaurante Universitário (Resun). A Prof. 53 

Maria Cecília pergunta como ficará a programação dos servidores nos Departamentos. O 54 
Prof. Cesar informa que a Direção, em conjunto com a Coordenação Administrativa, 55 
decidiram centralizar a organização dos servidores no centro do Campus, pois são poucos 56 
funcionários. O Prof. Paulo Jobim pergunta se os laboratórios já estarão funcionando a 57 

partir do dia 18/10/2021 e quem ficará responsável pela organização desses laboratórios. O 58 
representante dos técnicos Elton informa que a organização será melhor centralizando no 59 
centro do Campus, e sobre o retorno dos trabalhos de pesquisa, o Departamento de 60 

Arqueologia precisa da aprovação da instrução normativa, que a chefia do Departamento 61 
precisa enviar a instrução do protocolo interno para a comissão para aprovação, que a 62 

partir de então poderá ser iniciada essas atividades de pesquisa. O Prof. Paulo Jobim 63 

pergunta se além desses protocolos para utilização dos laboratórios, quais outros precisam 64 

ser seguidos para esse retorno. Elton informa que os protocolos precisam ser atualizados, e 65 
principalmente os Departamentos precisam da aprovação pela comissão das instruções 66 

normativas dos protocolos internos. Elton informa também que no dia 22/10/2021 67 
acontecerá uma nova reunião onde serão aprovados essas instruções normativas. A Prof. 68 
Rose Elke informa que a Museologia terá 2 (duas) disciplinas presenciais, mas que serão 69 

realizadas em outras instituições, a partir do dia 25/10/2021. Elton informa que o Sistema 70 
de Refeitórios está planejando o processo de volta e inauguração dos Resun. Caso a Fase 3, 71 

se inicie ainda no semestre letivo de 2021.1, solicitam saber do interesse dos diretores a 72 
respeito da possibilidade de abertura dos Resun nos campi. Pensando no início do ensino 73 
presencial de disciplinas práticas do curso de Museologia e que alguns alunos estão 74 

retornando para pesquisa nos cursos de Arqueologia e Arquitetura foi comunicado da 75 
necessidade de oferta das refeições. Informa ainda que as refeições precisam ser 76 

agendadas. O Prof. Lino Daniel pergunta qual a função e necessidade para reativação da 77 
Coordenação de Curso, e também se os cursos estão obrigados a retornar presencialmente 78 

com algum componente curricular no próximo período, e quais outros protocolos precisam 79 
ser feitos para o retorno das atividades presenciais. Sobre a elaboração dos protocolos 80 
Elton fala que depende dos riscos de cada área. No caso do curso de Dança, será preciso 81 
um conhecimento específico da área de dança, consultar por exemplo como são os 82 
procedimentos nos locais onde são realizadas atividades semelhantes. Sobre a reativação 83 

da Coordenação de Curso, o Prof. Cesar fala que está prevista no regimento do campus e 84 
apenas não está ativa. O Prof. Lino questiona qual a real necessidade, pois já tem um 85 
Conselho de centro e que será mais uma atribuição dentre tantas outras já existentes. O 86 
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Prof. Cesar fala que o Campus precisa de um espaço para debater sobre assuntos 87 

acadêmico-pedagógicos, como taxas de sucesso, vagas ociosas, atividades de extensão, 88 
dentre outras. O Prof. Samuel fala que o não funcionamento desta Coordenação implica no 89 
descumprimento do regimento interno do Campus. No ponto 3 – Ensino Hibrido 90 
Emergencial (EHE); O Prof. Cesar informa que no dia 06 de outubro foi apresentada pela 91 
Reitoria uma proposta de plano de retomada gradual das atividades acadêmicas 92 

presenciais. O Prof. Cesar faz uma apresentação de algumas das diretrizes que irão 93 
regulamentar o Ensino Híbrido Emergencial (EHE) para retorno gradual das aulas 94 
presenciais dos componentes curriculares teóricos, práticos ou teórico-práticos dos Cursos 95 
de Graduação da UFS, provavelmente a partir de janeiro de 2022. Após a apresentação 96 

houve um debate entre os membros. O Prof. Cesar informa que vai encaminhar o material 97 
da proposta para os Departamentos, o qual deve ser discutido entre os docentes para  98 
possíveis propostas de ajustes, inclusões e observações, com devolução à Direção até o dia 99 

26 de outubro. Informa ainda que esse material será trabalhado no Deape e posteriormente 100 
enviado para o Conepe. Provavelmente em 17 de novembro já terá uma Resolução 101 
aprovada sobre esse tema. No ponto 4 – Homologação de ata anterior 08/09/2021; O 102 
Prof. Cesar informa que houve algumas sugestões e correções da ata. Posta em votação. 103 

Ata homologada pelo conselheiros; No ponto 5 - Homologação do 7º relatório de 104 
atividades de afastamento para Doutorado, do Prof. Michel Platini, do DMS; O Prof. 105 
Cesar Henriques fez a leitura do relatório, presente no processo nº 23113.002477/2018-95, 106 

referente ao afastamento para capacitação, relativo ao andamento do curso de pós-107 
graduação stricto sensu no Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens 108 

Culturais, nível Doutorado, na Fundação Getúlio Vargas, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 109 

tendo como supervisor acadêmico o Prof. Fernando José Ferreira Aguiar. O Relatório está 110 

entre as folhas 203 a 209. Posto em votação, o referido relatório foi homologado/validado 111 
pelos conselheiros. No ponto 6 - O que ocorrer. 6.1 - A Prof. Maria  Cecília informa que 112 

acontecerá o III Colóquio Cidades: Interfaces e Coexistências, que será realizado entre os 113 
dias 9 e 12 de novembro no CampusLar, de forma remota. O tema deste ano conclama a 114 
retomada das artes no ambiente urbano. Fala ainda que no canal do youtube serão exibidos 115 

durante todos os dias trabalhos selecionados por edital nas várias formas de expressão: 116 
cinema, teatro, dança, poesia. 6.2 - A discente Emyly pergunta se o Campus já tem algum 117 

retorno sobre o recadastramento do cartão de transporte (meia-passagem em Aracaju), e 118 
também se ainda vai existir o ônibus gratuito da UFS. O Prof. Cesar responde que foi 119 
informado que ainda não resolveram a questão do cartão, mas que entrará em contato 120 

novamente para saber do andamento e assim que tiver resposta comunica aos discentes. 121 
Sobre o ônibus gratuito, o Prof. Cesar responde que sim, ainda vai existir. 6.3 - O Prof. 122 

Paulo Jobim pergunta se para o retorno administrativo foi elaborado um novo protocolo de 123 
biossegurança. Elton informa que o administrativo segue o protocolo da própria 124 

Universidade. 6.4 - O Prof. Cesar informa que os centros podem solicitar a testagem da 125 
COVID19, podendo ser realizada a cada 20 (vinte) dias. Informa ainda que vai ser 126 
solicitado junto a Diase a testagem para os funcionários que estão voltando as atividades 127 
presenciais. 6.5 - A Prof. Cecília pergunta se tem algum protocolo de segurança para o 128 
BUSUFS. Elton responde que o transporte da UFS já tem um protocolo, o qual abrange 129 

também o BUSUFS. 6.6 - A Prof. Rose Elke pergunta se já tem alguma informação sobre o 130 
período das matrículas. O Prof. Cesar responde que por enquanto está mantido o período já 131 
informado, e não tem informação se sofrerá alteração. Sem mais nada a tratar, eu Luiz 132 
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Eduardo Ribeiro Gonzaga, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Diretor do Campus, 133 

Prof. Cesar Henriques Matos e Silva e dos demais conselheiros. Laranjeiras, treze de  134 
outubro de dois mil e vinte e um. 135 
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