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Aos nove dias de setembro às 14:45 iniciou a reunião do NDE para tratar das disciplinas a serem
realizadas de forma remota conforme a Resolução Nº 254, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020, a reunião
virtual ocorreu através da plataforma googlemeet (h�ps://meet.google.com/axn-zdvx-kgy), com quórum
qualificado, sob a presidência da professora Viviane Barrozo da Silva com a presença dos membros do
NDE: Ciro José Egoavil Montero, José Ezequiel Ramos e Mauren Pomalis Coelho da Silva, com a presença
do chefe de departamento Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior e do professor Lucas Feksa
Ramos. A professora Viviane iniciou cumprimentando a todos e solicitando que estejam com os
documentos necessários: Resolução nº 254 e planilhas dos alunos e disciplinas. O professor Ezequiel
ques�onou se a resolução nº 254 modificou a nº 253. O professor Tenório explicou que apenas detalhes
de correção (Segue o texto de correção: "Constatamos que havia 2 erros de redação na Resolução
253/CONSEA - Aulas remotas para cursos de graduação. Erros que não comprometem absolutamente a
compreensão do texto. Mas os quais preferimos corrigir. São eles: 1) a correção no gênero, "o COVID-19"
se torna "a COVID-19" em todo o documento; 2) O parágrafo segundo do Ar�go 3º estava sem o número
2 e o acresci agora ( § se tornou § 2º).)" O professor Tenório explicou que as disciplinas remotas são de
adesão por parte dos alunos e dos professores. E ainda, que elas terão que ser novamente lecionadas no
próximo semestre para aqueles discentes que não aderirem. O professor atentou que houve mudança no
número de alunos no SIGAA considerados formandos mostrados na planilha anteriormente enviada, de
14 para 25 alunos. Ainda sugeriu uma leitura da resolução 254/CONSEA, ar�go por ar�go, por parte do
NDE, para assim interpretarmos de forma unânime, re�rando qualquer dúvidas de entendimento do
texto da resolução. Dessa forma, ao repassarmos aos professores do curso de Engenharia Elétrica as
ideias a respeito da Resolução nº 254, que todos do NDE estejam em comum acordo no entendimento. A
professora Mauren iniciou a leitura da Resolução. No decorrer, sugeriu que, para cumprir no ar�go 2, o
ponto III, seja feito um termo de concordância, e que o mesmo seja adicionado/postado no próprio
SIGAA (conforme pede a resolução) sendo através de fórum/enquete/a�vidade ou outro que melhor
mostre a concordância do aluno com o ensino remoto. Quanto ao aceite dos professores que aderirão à
aula remota, o professor Tenório esclarece que na ata da próxima reunião será comentado e perguntado
aos professores sobre a adesão à aula remota, montando uma lista de professores que optarem por
aderir ao ARE/ERE, e, assim, com a assinatura da ata da reunião, haverá o respaldo da concordância.
Todos concordaram. A professora Viviane sugere um planejamento e cronograma de a�vidades padrão.
Todos concordaram. Seguindo a leitura, ques�onou-se a respeito das disciplinas com prá�cas e
laboratórios, foi unânime a ideia de não fazer laboratórios presenciais, uma vez que, apesar de poder
exis�r o cumprimento das recomendações epidemiológicas e sanitárias no laboratório, ainda assim o
aluno teria que comparecer ao campus, o que acarretaria um possível contato com outras pessoas no
percurso, dependendo da forma de transporte do mesmo. E o grupo entende que nem o departamento e
nem a universidade pode estar nesta responsabilidade. Assim, abriu-se a discussão de lecionar
laboratórios de forma remota, com so�wares e/ou programas virtuais, a comissão entende que podem
exis�r disciplinas nas quais o uso de laboratório virtual não traz prejuízo ao ensino e desenvolvimento do
curso, porém, há outras disciplinas, que, dependendo do nível de conhecimento do aluno, nível de
avanço no curso e também o nível de qualidade do so�ware disponível e gratuito, podem ocorrer
prejuízos no ensino e formação do aluno. A leitura foi concluída pela professora Mauren e iniciou-se a
discussão a respeito das disciplinas a serem oferecidas. Com a palavra, o professor Tenório avisou que
executará a nova varredura das disciplinas atuais em que os alunos considerados formandos estão
matriculados, e enviará à comissão. Assim, ficou decidido fazer uma nova reunião amanhã, 10 de
setembro às 14:30, para listar as disciplinas da prioridade I, ainda foram pontuados os próximos itens a



serem executados: levantamento de disciplinas a serem con�nuadas (semestre 2020/1); termo de
consen�mento/concordância a ser inserido no SIGAA; documento de cronograma de a�vidades
padronizado; a professora Mauren fará o esboço do termo de concordância. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora presidente Profa. Ma. Viviane Barrozo da Silva deu por encerrada a reunião, da qual para
constar, eu, Mauren Pomalis, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.
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