
REUNIÃO	ON	LINE	DO	COLEGIADO	-	POLO	34/IFFLUMINENSE

Em	28	de	maio	de	2020,	terça-feira,	às	dez	horas	da	manhã.

Ata	Nº.	03

Presentes	na	reunião:	(Docentes)	Renata	Lacerda	Caldas,	Cristine	Nunes	Ferreira,	Cassiana
Barreto	Hygino	Machado,	Wander	Gomes	Ney,	Pierre	Augè,	Vantelfo	Nunes	Garcia,	Tiago	Destéffani;

(Discentes)	Carlos	Eduardo	(turma	2020,1)	e	Roberto	da	Silva	(2019,1).

Pauta	da	reunião:

-	Resumo	dos	informes	da	reunião	com	a	diretoria	de	pós-gradução	IFFluminense

-	Cronograma	de	disciplinas	para	Junho/2020

-	Projeto	de	Extensão

A	Prof.ª	Renata	 iniciou	 a	 reunião	 às	 10	h,	 com	uso	 da	 ferramenta	meet.google,	 disponibilizada	pelo

Google	 em	 parceria	 com	 o	 IFFluminense	 (link:	 https://meet.google.com/but-hwsj-czo),	 dando	 os

informes	sobre	reunião	(realizada	em	19/05/2020)	com	diretora	Simone	e	coordenadores	de	mestrados

e	 doutorado	 (pós-graduação	 do	 Instituto),	 a	 saber:	 1)	 todos	 os	 mestrados	 do	 Instituto	 estão	 dando

continuidade	às	aulas	por	meio	de	atividades	 remotas;	2)	a	diretora	orienta	que	se	continue	com	as

aulas	 remotas,	pois	não	há	uma	definição	da	Capes	ou	do	MEC	sobre	data	de	 retorno	às	atividades

presenciais;	 3)	 orienta	 também	 que	 se	 planeje	 um	 possível	 calendário	 de	 finalização	 e	 início	 do

semestre,	sugerindo	prorrogação	de	aulas	dependendo	da	necessidade	de	cada	curso;	4)	solicita	que	a

coordenação	 de	 cada	 curso	 envie	 a	 ata	 na	 qual	 se	 define	 o	 retorno	 às	 atividades,	 para	 fins	 de

comprovação	 da	 anuência	 de	 todos	 os	 docentes,	 quanto	 ao	 compromisso	 de	 dar	 seguimento	 às

atividades,	 com	respaldo	da	Portaria	nro	208,	de	27	de	março	de	2020;	5)	enfatiza	que	os	docentes

estejam	 sensíveis	 ao	 momento	 de	 pandemia,	 evitando	 pressionar	 os	 alunos	 e	 considerando	 suas

dificuldades	quanto	à	datas	de	entrega	de	atividades	e	avaliações	formais.

Terminados	os	 informes	a	coordenadora	solicitou	que	cada	representante	presente	discorresse	sobre

as	demandas	de	sua	turma.	Carlos	Eduardo	(2020,1)	falou	sobre	a	dificuldade	de	tempo	dos	docentes

de	escolas	particulares;	solicitou	definição	de	calendário	atual	e	de	reinício	das	aulas;	que	os	docentes

ministrassem	 as	 aulas	 remotas	 somente	 nos	 horários	 efetivos	 de	 aulas	 (horário	 antigo	 de	 aulas

presenciais),	 uma	 vez	 que	 os	 mestrandos	 estavam	 com	 aulas	 remotas	 em	 suas	 escolas	 durante	 os

outros	dias	da	semana;	solicitaram	mais	aulas	online	e	menos	atividades	e	que	cada	professor	abra	um

horário	para	atendimento	tira-dúvidas	(webconferência).	Roberto	(2019,1)	falou	sobre	a	definição	dos

calendários	(atual	e	novo);	dificuldade	de	aplicação	do	produto	educacional	nas	escolas	no	período	de

pandemia	 e	 indefinição	 nacional	 sobre	 calendário	 das	 escolas;	 indefinição	 de	 alguns	 mestrandos,

afastados	parcialmente	de	suas	atividades,	quanto	á	possibilidade	de	perda	desse	privilégio	a	qualquer

momento,	o	que	dificultaria	a	frequência	às	aulas	presenciais,	caso	haja	retorno;	desejo	da	turma	de

que	se	dê	continuidade	ás	aulas	no	segundo	semestre,	mesmo	via	atividades	remotas;	maior	atenção

dos	docentes	das	disciplinas	formais	quanto	à	quantidade	de	conteúdos	de	uma	só	vez.

Sobre	 os	 assuntos	 levantados	 pelos	 representantes:	 1)	 a	 coordenadora	 salientou	 que	 os	 calendários

(atual	e	novo)	já	estão	sendo	discutidos	pelos	docentes,	sendo	previsto	prorrogação	das	aulas	até	final

de	julho	de	2020.	Possível	retorno	das	aulas	(calendário	novo)	somente	em	meados	do	mês	de	agosto

de	 2020;	 2)	 os	 docentes	 que	 ministram	 atividades	 (Vantelfo,	 Wander,	 Cristine,	 Pierre,	 Renata	 e

Cassiana)	concordaram	em	dar	uma	atenção	maior	para	aulas	online,	porém	não	deixarão	de	passar
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atividades,	 uma	 vez	 que	 o	 foco	 do	 curso	 também	 está	 na	 avaliação	 formativa	 e	 não	 somente	 na

somativa;	 abrir	horários	 semanalmente	para	 tirar	dúvidas;	 3)	 a	 coordenadora	 informou	que	aguarda

melhores	 orientações	 da	 CPG	 sobre:	 prazo	 e	 condições	 para	 aplicação	 do	 produto	 educacional,

flexibilização	de	calendário,	dentre	outros	assuntos	pertinentes	ao	andamento	do	curso.	A	CPG	ficou	de

divulgar	minuta	de	resolução	em	breve.

A	 coordenadora	 pediu	 que	 cada	 docente	 relatasse	 o	 andamento	 de	 sua	 disciplina	 ministrada

remotamente	no	mês	de	maio.	De	forma	geral	todos	os	docentes	relataram	que	suas	atividades	remotas

estão	 caminhando	 a	 contento,	 apesar	 das	 dificuldades	 de	 tempo,	 fragilidade	 no	 uso	 dos	 recursos

tecnológicos,	dificuldade	de	interação	com	alguns	alunos.	O	prof	Pierre	salientou	que	alguns	alunos	da

turma	2020	não	tem	entregado	seus	trabalhos	(cerca	de	40%	não	entregam	ou	comparecem	às	aulas).

A	coordenadora	esclareceu	que	tais	alunos	correm	sérios	riscos	de	reprovação	na	disciplina.

Sobre	 a	 possibilidade	 de	 prorrogação	 de	 calendário,	 ficou	 acordado	 com	 todos	 os	 presentes	 que	 o

mesmo	 seria	 prorrogado	 até	 final	 de	 julho,	 para	 fins	 de	 entrega	 de	 trabalhos	 dos	 alunos	 e/ou

reposições	de	aulas.

A	coordenadora	informou	que	o	projeto	de	extensão	do	curso	irá	promover	um	minicurso	online	para

formação	 continuada	 de	 professores.	 Este	 será	 oferecido	 no	 mês	 de	 julho	 e	 tem	 sido	 planejado	 e

formatado	pelas	professoras	Renata	e	Cassiana,	em	conjunto	com	alunos	da	turma	2019	e	o	bolsista	de

extensão	Marco	Aurélio.	Foi	mostrada	a	página	do	minicurso	criada	pelo	aplicativo	wixi.	O	minicurso

abordada	as	metodologias	ativas,	destacando	trabalhos	e	referencial	teóricos	sobre	o	método	STEAM,

CANVA	de	projetos,	inventário	Kolb.

Finalmente,	 foi	 discutido	 e	 fechado	 o	 cronograma	 de	 aulas	 do	mês	 de	 JUNHO,	 conforme	 quadros	 a

seguir:
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Não	havendo	nada	mais	a	tratar,	encerrou-se	a	reunião	às	12:25	h.	Esta	ata,	redigida	e	assinada	pela

Coordenadora,	após	leitura	e	aprovação,	será	também	assinada	pelos	presentes.
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