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Ata da Reunião Ordinária do Conselho 

do Campus de Laranjeiras, da 

Universidade Federal de Sergipe, 

realizada em dez de novembro de dois 

mil e vinte e um. 
 

No dia dez de novembro de dois mil e vinte e um, às onze horas, em virtude da pandemia 1 
do COVID-19 e a conseqüente suspensão das atividades presenciais,  foi realizada a 2 
reunião ordinária do Campus de Laranjeiras, de forma remota e ocorrida em ambiente 3 
virtual, via Google Meet. Reuniram-se o Diretor Prof. Cesar Henriques Matos e Silva, a 4 

chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Maria Cecília Pereira Tavares, a chefe 5 
do Departamento de Museologia Prof.ª Rose Elke Debiase, o chefe do Departamento de 6 
Arqueologia, Alberico Nogueira de Queiroz, o chefe do Departamento de Dança, Lino 7 

Daniel Evangelista Moura, os representantes docentes dos respectivos Departamentos: 8 
Profa. Clécia Maria Aquino de Queiroz, do DDA; Prof. Pedro Murilo Gonçalves de 9 
Freitas, do DAU; Prof. Fernando José Ferreira Aguiar, do DMS, o representante dos 10 
técnicos administrativos, Elton Mateus dos Santos Ferreira, Rodrigo Maia Gonçalves, as 11 

representantes discentes, Laura dos Anjos Santos, Emyly Ferreira Lima, Ananda de Souza 12 
Cardozo. Justificou ausência: A representante docente do DARQ, Profa. Lorena Luana 13 
Wanessa Gomes Garcia e o Prof. Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, Prof.  Márcio 14 

da Costa Pereira, do DAU Após verificar quórum legal, o Presidente Prof. César 15 
Henriques, iniciou a Reunião. No ponto 1-Informes; a) Prof. Cesar informa que em 16 

conversa com a responsável pela vacinação no município de Laranjeiras foi informado que 17 

os dados da vacinação ainda não constam no sistema Conect SUS, devido à alta demanda 18 

de vacinação no município, o que está dificultando o lançamento dos dados no sistema, 19 
além do município não dispor no momento da vacinação da inserção dos dados 20 

eletronicamente. Caso alguém necessite do certificado digital, pode ir até a secretaria do 21 
município e solicitar, ou entrar em contato com a secretaria do campus e fazer a 22 
solicitação, desde que envie o cartão de vacina, cartão SUS e CPF, para atualização. b) 23 

Prof. Cesar solicita aos departamentos que ainda não indicaram, o envio dos nomes dos 24 
representantes para compor o conselho de Coordenação de Cursos. c) O Prof. Cesar 25 

informa que será realizada a testagem contra a COVID-19 dos funcionários do campus. 26 
Inicialmente a testagem será apenas dos funcionários que estão trabalhando de forma 27 
presencial. A previsão da UFS é que essa testagem seja periódica, a cada 20(vinte) dias. 28 

Informa ainda que está aguardando a definição do dia e horário da testagem, e assim que 29 
tiver disponível divulgará para todos. d) O Prof. Cesar informa que foi realizada uma 30 

reunião de apresentação entre a Direção do campus e o Prefeito e Vice-Prefeito de 31 
Laranjeiras. Foram discutidas algumas possibilidades de parcerias entre a cidade e o 32 

campus. O Prefeito trouxe alguns projetos, dos quais gostaria de ter a UFS como parceira. 33 
Informa ainda que entrará em contato com os Professores para saber de algumas 34 
informações adicionais. e) O Prof. Cesar informa que esteve no CULTART para conhecer 35 
as instalações e a situação do Departamento de Dança. f) O Prof. Cesar informa que está 36 
sendo elaborada a programação de matrícula dos alunos e alunas da terceira idade, para o 37 

próximo semestre 2021-2. A NUPATI solicitou que os departamentos de Laranjeiras 38 
disponibilizem vags em suas disciplinas para os estudantes da terceira idade no referido 39 
período, com as respectivas ementas e número de vagas por disciplinas que forem 40 
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ofertadas. g) O Prof. Cesar informa que recebeu informações da PROGRAD sobre a 41 

proximidade do limite da capacidade de armazenamento de material utilizado por docentes 42 
no drive da Google. Desse modo, recomenda-se que aqueles arquivos de aulas relativos a 43 
períodos letivos anteriores sejam excluídos ou realocados. A UFS está em tratativas para a 44 
aquisição da versão do Google Workspace em versão paga, mas o processo ainda não está 45 
finalizado. No ponto 2 - Homologação de ata anterior (13/10/2021). Prof. Cesar fala que 46 

a ata foi encaminhada via e-mail anteriormente para análise. Posta em discussão, não 47 
houve inscritos. Posta em votação, a ata foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade. 48 
No ponto 3- Situação do Transporte (meia passagem) para os estudantes do 49 
Campuslar. O Prof. Cesar informa que havia um acordo informal entre a Reitoria da UFS 50 

e a SETRANSP para incluir os alunos de Laranjeiras no consórcio de transporte da região 51 
metropolitana de Aracaju, dos alunos que estudam em Laranjeiras, mas que residem em 52 
Aracaju. A SETRANSP fez um recadastramento dos alunos da região metropolitana  E a 53 

partir  disso foi feita a exclusão de estudantes que estudam em Laranjeiras. Acredita que 54 
para solucionar essa situação será preciso fazer um novo acordo entre a Reitoria e a 55 
SETRANSP. Na reunião com o Prefeito de Laranjeiras também foi discutida a questão do 56 
transporte, da possibilidade de Laranjeiras entrar no consórcio de transporte da região 57 

metropolitana, e isso ocorrendo resolveria o problema do transporte, sem precisar de 58 
qualquer acordo; e que o Prefeito mostrou interesse nessa inclusão, porém é algo ainda a 59 
ser discutido. O Prof. Lino fala que é de extrema urgência que algo seja feito em relação a 60 

passagem dos estudantes, que esse acordo entre Reitoria e SETRANSP seja restabelecido 61 
imediatamente, se Laranjeiras vai conseguir entrar no consórcio de transporte da região 62 

metropolitana é uma outra solução, o que não pode acontecer é ficar esperando entre uma 63 

coisa ou outra, já que esse é um problema antigo e está prejudicando muitos estudantes. O 64 

Prof. Cesar fala que essa questão da inclusão de Laranjeiras no consórcio é um outro 65 
caminho, mas realmente não é imediato. Sobre o acordo, informa que não depende apenas 66 

da Reitoria, depende também da SETRANSP aceitar esse acordo, pois envolve a questão 67 
financeira, de quem vai arcar com os custos da meia-passagem. A Profa. Cecília fala que 68 
esse acordo é de responsabilidade da Reitoria, pois já estão há muito anos com esse 69 

problema e continua sem solução. A representante discente Emyly fala que vem 70 
acompanhando esse processo de transporte desde o início, e nenhum estudante da UFS 71 

conseguiu fazer o cadastramento e/ou recadastramento. Acredita que o principal problema 72 
é a falta de comunicação entre Reitoria e estudantes, nem tanto a questão de recursos 73 
financeiros; e que há um descaso muito grande com o campus de Laranjeiras. Fala também 74 

que não tem informações de como vai funcionar o Refeitório do campus. Não tem 75 
informações também a respeito de como fazer o cadastramento da carteirinha de 76 

Coopertalse. O Prof. Cesar solicita a funcionária Fernanda para explicar melhor a questão 77 
da carteirinha da Coopertalse. Fernanda explica que a informação que recebeu foi que as 78 

carteirinhas, bem como suas recargas, estão suspensas até que as aulas presenciais sejam 79 
retomadas. Na secretaria do campus ainda tem carteirinhas prontas para entrega, que foram 80 
confeccionadas antes da pandemia, e para solicitar a carteirinha o discente precisa ir à 81 
secretaria do campus e preencher um formulário, o qual é enviado para a empresa 82 
responsável pela confecção. Sobre o refeitório, o Prof. Cesar fala que já está tudo pronto, já 83 

tem um planejamento, dependendo apenas do retorno das aulas presenciais. A 84 
representante discente Ananda fala que as informações não estão bem claras, e gostaria de 85 
saber o que a Reitoria tem a dizer sobre isso. A última informação que teve foi ainda na 86 
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gestão anterior, e que foi informada que o Reitor ainda estava aguardando uma reunião 87 

com o representante do transporte, e até o momento não teve mais informações a respeito 88 
do assunto, espera uma resposta mais enérgica por parte da Reitoria, sendo que essa 89 
Reitoria nunca os procurou para falar sobre o assunto. O Prof. Cesar fala que a informação 90 
que recebeu da Reitoria foi que a principal dificuldade é a questão de quem vai arcar com 91 
os custos da meia-passagem, e também que existe um impasse jurídico, pois são alunos que 92 

não estudam em Aracaju e teoricamente não receberiam a meia-passagem. Fala ainda que 93 
vai entrar em contato com o DCE, para poder entender melhor essa situação. O Prof. 94 
Alberico fala que está sentindo falta da participação do DCE nas reuniões relacionadas ao 95 
transporte dos alunos, os estudantes precisam receber essas informações. A Reitoria 96 

precisa se posicionar de forma imediata a respeito do assunto. O Prof. Cesar fala que vai 97 
entrar em contato com o DCE, para tentar incluí-lo nessas reuniões. Sobre o refeitório do 98 
campus, o representante dos técnicos administrativos Elton informa que avançando para a 99 

fase 3 (três), os serviços de alimentação passarão a funcionar. O que tem sido definido até 100 
o momento é que a alimentação será produzida no Resun de São Cristóvão e transportada 101 
para Laranjeiras, e também foi separado um quantitativo para o curso de Dança, no 102 
CULTART. Ainda nesta semana haverá uma visita ao CULTART, provavelmente no dia 103 

12/11 (sexta-feira), para verificar o local de alimentação. Ainda há a necessidade de treinar 104 
uma pessoa para receber a carteirinha do estudante e dar baixa no sistema. A nutricionista 105 
que está responsável pelo refeitório informou que esse planejamento está previsto para 106 

acontecer a partir do dia 17 de janeiro de 2022. No ponto 4- Homologação do 5º relatório 107 

de afastamento de atividades para doutorado, do Prof. Fernando de Medeiros 108 
Galvão, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo-DAU. O Prof. Cesar Henriques 109 

apresentou o processo nº 23113.018909/2019-61, para validação no Conselho de Centro, 110 

do 5º relatório de atividades de afastamento em Programa de Pós-Graduação do Prof. 111 
Fernando Galvão, que está afastado para Doutorado em Arquitetura no Instituto Técnico 112 

Superior de Lisboa, Portugal, e leu o 5º relatório que está na página 83 do referido 113 
processo. Posto em votação, o referido relatório foi homologado/validado pelos 114 
conselheiros. No ponto 5-  Homologação do 5º relatório de atividades de afastamento 115 

para doutorado, da Profa. Carolina Marques Chaves Galvão, do DAU. Prof. Cesar 116 
Henriques falou sobre o processo nº 23113.050042/2018-57, referente ao afastamento de 117 

atividades no Programa de Pós-Graduação, da Profa. Carolina Marques Chaves Galvão, 118 
que está afastada para Doutorado, no Instituto Técnico Superior de Lisboa, na cidade de 119 
Lisboa, em Portugal. O  5º Relatório está entre as folhas 72 e 73. Posto em votação, o 120 

referido relatório foi homologado/validado pelos conselheiros, por unanimidade.  No ponto 121 
6- Aprovação do plano de trabalho de Professor voluntário da Profa. Especialista. 122 

Viviane Oliveira de Jesus, do DAU.  Prof.  Cesar Henriques passou a palavra ao 123 
representante docente do DAU, Prof. Pedro Murilo que apresentou o plano de trabalho da 124 

Profa. Voluntária Viviane Oliveira de Jesus, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. 125 
O plano de trabalho já havia sido homologado em reunião de departamento, realizada em 126 
09/11/2021. Os conselheiros aprovaram o plano de trabalho.  No ponto 7- Homologação 127 
de Indicação de membros para compor a comissão da Plenária de Extensão.  O Prof. 128 
Cesar Henriques informa que recebeu um memorando da PROEX solicitando que seja feita 129 

uma consulta aos representantes da Comissão das Plenárias de Extensão sobre a renovação 130 
dos nomes como representantes de suas categorias ou a necessidade de substituição dos 131 
membros. O Prof. Cesar informa que já entrou em contato com os membros, a exceção foi 132 
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o Prof. Márcio que irá se ausentar para um Pós-Doutorado, e todos concordaram em 133 

continuar. O Prof. Cesar solicita novamente aos membros a confirmação em continuar na 134 
Comissão. Confirmado pelos membros. O Prof. Cesar pergunta quem tem interesse em 135 
substituir o Prof. Márcio na Comissão e o Prof. Alberico demonstrou interesse em 136 
participar. O Prof. Cesar pergunta se todos os Conselheiros estão de acordo com a 137 
indicação do Prof. Alberico para a Comissão das Plenárias de Extensão. Aprovado por 138 

unanimidade. Desta forma, os representantes do campus na referida comissão são Alberico 139 
Nogueira e Fernando José Ferreira Aguiar, representantes docentes, e Rodrigo Maia 140 
Rodrigues, representante dos técnico-administrativos, assim como a prof. Priscila Maria de 141 
Jesus, suplente docente. No ponto 8- O que ocorrer. a) A Profa. Maria Cecilia fala que 142 

está com dificuldade em marcar suas férias no período de recesso coletivo, de forma 143 
parcial, o sistema não está permitindo a inclusão. O Prof. Cesar explica que o sistema exige 144 
que seja preenchido todo o recesso coletivo com férias, ele não aceita que seja incluído de 145 

forma parcial. Nesses casos é preciso que o Professor solicite eletronicamente a DICAR a 146 
marcação das férias. b) O Prof. Fernando Aguiar fala a respeito da frente em defesa da 147 
antiga ‘Estação Leste’, que na sessão do conselho estadual de cultura, do qual o campus 148 
tem alguns representantes, conseguiram desarquivar o processo de tombamento das 149 

instalações, e também conseguiram o processo de ampliação por mais 120 (cento e vinte) 150 
dias para a continuidade dos trabalhos. Parabeniza a Arqueóloga Jane pelo excelente 151 
trabalho que tem realizado, a advogada Lucila Menezes pelo belíssimo parecer jurídico e a 152 

Arqueóloga Júlia pelo brilhante trabalho. E dizer que estão em ação no sentido de 153 
divulgação através das mídias. O Prof. Alberico fala que estão sendo tomadas medidas 154 

para o tratamento da ‘Estação Leste’, a Arqueóloga Jane fez uma intervenção no dia 155 

anterior junto a Tv Sergipe, falando do atual estado de preservação. E a tarde teve a 156 

reunião, já informado pelo Prof. Fernando, com o desarquivamento do processo para 157 
tentativa de tombamento do ponto de vista jurídico antes de ocorrer o tombamento físico. E 158 

que vai ser encaminhado uma moção em favor da ‘Estação Leste’ durante a assembleia da 159 
Sociedade de Arqueologia Brasileira.  Prof. Albérico Informa ainda que essa será sua 160 
última reunião como chefe do DARQ e agradece a todos.  c)A Profa. Cecília fala que está 161 

com dúvidas quanto a oferta das disciplinas, e gostaria de saber dos Professores como 162 
estão se planejando, o prazo é curto, tem até o dia 12/11 para ofertar, e não tem nenhuma 163 

informação da Reitoria. Os Professores debateram o assunto. O Prof. Fernando Aguiar fala 164 
a respeito da propositura de exigência da vacinação para o acesso ao campus, sugere a 165 
necessidade de a Direção do Campus entrar em contato com o Prefeitura do Município de 166 

Laranjeiras, para que seja feito o mesmo procedimento realizado em São Cristóvão, através 167 
de um decreto, pois se a UFS não tiver um respaldo jurídico municipal e estadual, não terá 168 

possibilidade legal de exigir a vacinação. O Prof. Cesar fala que isso vai ser debatido na 169 
reunião do Conepe, e também vai procurar saber sobre essa determinação com o município 170 

de Laranjeiras, pois até o momento não tem conhecimento. d) A Profa. Cecília reitera o 171 
convite para o III Colóquio Cidades: Interfaces e Coexistências.  e) O Prof. Pedro Murilo 172 
comunica que saiu o resultado do edital do CURI, da internacionalização, o qual tinha feito 173 
inscrição e foi aprovado.  E agradece a todos pela aprovação do plano de trabalho da Profa. 174 
Viviane Oliveira. Sem mais nada a tratar, eu Fernanda Ribeiro dos Santos, lavrei a presente 175 

ata, que será assinada pelo Diretor do campus de Laranjeiras, Prof. Cesar Henriques Matos 176 
e Silva e os demais conselheiros presentes. Laranjeiras, dez de novembro de dois mil e 177 
vinte e um. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 178 
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