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ATA DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO – CSA

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro  de dois mil e vinte e um, às

nove horas  –  reuniram-se  por  meio  do  aplicativo  Google  Meet, os

membros  do  Conselho  Superior  de  Administração  –  CSA:  Janaína

Mendes  de  Sousa  e  Silva,  Diolina  Rodrigues  Santiago  Silva,  Hanna

Melhem Netto,  Rômulo  de Morais  e  Oliveira.  Ausência  justificada  da

professora  Vera  Lúcia  Pontes  e  Fernanda  Pinheiro  Barros.  Como

secretária  indicada  para  redigir  a  ata  eu,  Clarinda  Costa  Castro  de

Araújo – Secretária-Geral.  A Presidente  do CSA Janaína Mendes de

Sousa e Silva iniciou a reunião cumprimentando a todos e apresenta

como pauta  a  aprovação  do retorno  de forma híbrida das atividades

acadêmicas da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, relata

que em reunião ocorrida no dia dezenove de fevereiro de dois mil  e

vinte e um, houve aprovação para esse retorno e que foi endereçado ao

Conselho  Superior  para  votação.  Expõe  a  preocupação  diante  da

situação. Informa que a instituição está funcionando fisicamente com o

polo  da  Unicesumar  e  o  administrativo  da  faculdade  e  que  estão

seguindo  com todos  os  cuidados  do  protocolo  sem  impactos  desse

retorno. Por enquanto permanece dessa forma até que seja possível.

Profa.  Diolina diz ter feito um levantamento nas turmas de Estágio e

constatou que existe uma demanda de cinquenta por cento (50%) dos

alunos  que  desejam  a  retomada  das  aulas  de  forma  presencial  e

cinquenta por cento (50%) de forma remota, fala do teste feito em sala,

diz  que  em  questões  tecnológicas a  faculdade  tem  condições  de

retornar,  mas  que  logo  após  a  reunião  ocorrida  no  dia  dezenove

começaram a surgir as notícias na impressa da quantidade de casos

que aumentou e o colapso que está na saúde na cidade de Palmas -

TO, uma vez que o Hospital Geral de Palmas – HGP é referência para a

cidade  de  Paraíso  do  Tocantins  e  atende  as  demais  cidades

circunvizinhas, estando no momento com noventa por cento (90%) de

seus leitos ocupados. Ressalta que o retorno as atividades acadêmicas



de forma híbrida deve ser aprovada no Conselho Superior e protocolada

na prefeitura. Continua dizendo que diante da situação atual refluirá do

seu voto já dado anteriormente na reunião da Comissão Institucional do

Covid-19,  votando  para  que  não  haja  o  retorno  das  atividades

acadêmicas de forma híbrida para as  aulas da disciplina de estágio.

Segue dizendo que fez pesquisa com os professores que ministram a

disciplina de Estágio, Candida e Valdivino e constatou haver em cada

uma dessas turmas um aluno com Covid - 19 e estes estão com suas

famílias infectadas,  então é um risco,  não é um cenário seguro para

retorno. Janaina diz que além de não ter tranquilidade tem a questão

emocional a carga do professor nesse cenário de risco. Um aluno que

manifeste o vírus automaticamente será suspensa todas as atividades

do  administrativo,  isso  deixa  fragilizado  todo  o  trabalho  que  está

caminhando  de  forma  tranquila,  pensa  que  devemos  ponderar,  não

sente  segurança  dessa  retomada.  Janaina  vota  para  que  não  haja

retorno nesse momento. Prof. Rômulo manifesta dizendo que é preciso

ter  cautela,  hoje  estamos  em  uma  situação  crítica  com  muitas

oscilações, há uma possibilidade de ser reavaliado esse cenário a cada

dia para um possível retorno, vai depender da nova variante da Covid-

19.  Retornar  no  ápice  dessa  variação  e  um  risco  maior.  Expõe  a

vontade de retornar a sala de aula presencial mas entende a situação

que é delicada. Concorda que o mais prudente e continuar de forma

remota.  Prof.  Hanna  diz  que  concorda  que  não  seja  interessante  o

retorno  do  híbrido.  Reforça  dizendo  que  já  foram  feitos  testes  e  a

Instituição tem condições de retornar de forma híbrida,  em um futuro

breve. Colocado em votação todos aprovam para que não haja o retorno

das atividades acadêmicas de forma híbrida para as aulas da disciplina

de Estágio Curricular Supervisionado. Nada mais, a presidente do CSA

Janaína  Mendes  de  Sousa  e  Silva  encerra  a  pauta  do  dia  e  eu,

__________,  Clarinda  Costa  Castro  de  Araújo,  Secretaria-Geral,

encerro esta ata que após lida, será por todos os presentes assinada.

Janaína Mendes de Sousa e Silva – Presidente do CSA

Diolina Rodrigues Santiago Silva – Coordenadora do Curso 

Hanna Melhem Netto – Representante do Corpo Técnico Administrativo

Rômulo de Morais e Oliveira  - Representante do Corpo Docente


