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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte às 13h02, via Google Meet, 1 

devido às atividades remotas ocasionadas pela pandemia do COVID-19, os conselheiros do 2 

CONCAMPUS reuniram-se extraordinariamente em atendimento ao Ofício nº 3 

09/2020/Concampus/CST, para tratar da pauta única: alteração do Plano de Ação para a oferta 4 

do Ensino Remoto - CST. A reunião foi iniciada após a verificação do quorum mínimo 5 

necessário, estando presentes Alex Magalhães (Presidente), Elenilson Veras (chefe do 6 

Departamento de Administração e Planejamento), João Ambrósio (Chefe do Departamento 7 

de Ensino), Andrezza Monteiro (Coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação), 8 

Marcelo Nogueira (Coordenador de Extensão e Relações Empresariais), Celine Oliveira (Titular 9 

Representante dos TAEs). Estando ausentes: Cícero Muniz (Representante dos Docentes), 10 

justificando previamente a falta; José Edmar Júnior (Representante Civil) e Matheus 11 

Carvalho (Representante Discente). O presidente solicitou que a reunião fosse gravada, todos 12 

os presentes concordaram. Na sequência ocorreu a leitura da última ata, e por não ter 13 

solicitações de ajustes, foi autorizado a publicação do documento no site. O presidente do 14 

Concampus justificou a convocação da reunião extraordinária, informando sobre a necessidade 15 

de ajustar o documento que regula as atividades de ensino remoto do campus, direcionando a 16 

apresentação dos pontos alterados ao conselheiro João Emanoel. O docente destacou no 17 

documento regulatório os campos que necessitam retificação: iniciando pela readequação do 18 

Conselho de Classe, informando que a recomendação sobre essa alteração foi apresentada e 19 

discutida previamente com os coordenadores de cursos, sendo deliberada conforme descrição 20 

a seguir: item 2.3 – Conselho de Classe: Excepcionalmente para as turmas de Ensino Médio 21 

Integrado (Logística, Edificações e Proeja Edificações), realizaremos um conselho de classe na 22 

última semana letiva do 4º ciclo de cada semestre (2020.1 e 2020.2). Logo, o formato bimestral 23 

presente no ensino presencial será adaptado dado o curto prazo de duração dos ciclos no ensino 24 

remoto emergencial (em média 20 dias). Esclarecemos que o conselho de classe se trata de mais 25 

um instrumento de acompanhamento discente, somado as demais intervenções aplicadas 26 

durante todos os ciclos, tais como: formulários de avaliações, suporte  das coordenações de 27 

curso, do setor pedagógico e do departamento de ensino, entre outros. Proseguindo, foi 28 

apresentada a sugestão de ajuste nas Avaliações do Ensino Remoto, que antes tinha o prazo 29 

minimo de 07 dias para ficar disponível aos estudantes, mas que este divergia com o período de 30 

duração de cada ciclo (que são 20 dias), visto que o novo ciclo deve ser iniciado com conteúdo e 31 

não com avaliação. Novamente foi debatido com os coordenadores de curso, e proposto a 32 

seguinte solução: no item 3.2 – Avaliações no Ensino Remoto: As atividades assíncronas 33 

(gravações, lista de exercícios, etc) deverão ficar disponíveis ao estudante  para sua realização 34 

por um período mínimo de 3 (três) dias corridos, que deverá estar previsto no planejamento do 35 

componente curricular. Exceto, no caso de provas, essas estarão sob responsabilidade e 36 

gerência do docente. As atividades avaliativas síncronas poderão ser desenvolvidas mediante 37 

agendamento com 7 (sete) dias de antecedência, previsto também no planejamento do 38 

componente. Passando para última modificação, esta se refere ao método de avaliação do 39 

Plano de Atividades Remotas (PAR), onde a equipe pedagógica sinalizou a necessidade de 40 

incluir a descrição de como ocorrerá o critério de avaliação, e como será calculada as duas 41 

médias. Também foi reforçado que o atendimento discente deve ocorrer de forma síncrona, ou 42 

seja esclarecimentos de dúvidas dos alunos deve ser de forma online para facilitar a interação e 43 

feedback desses questionamentos. Encerrando a apresentação, João Emanoel informou que  foi 44 
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replicado no guia do estudante todas as informações sobre as avaliações. Na sequência a 45 

palavra foi transferida ao conselheiro Alex Magalhães que agradeceu a apresentação e solicitou 46 

apreciação do Conselho de Campus, todas as propostas de alterações foram aprovadas por 47 

unanimidade. O docente João Emanoel encaminhará o Plano de Ação para a oferta do Ensino 48 

Remoto do campus Serra Talhada ajustado à secretária Janaína, e esta substituirá no site 49 

institucional, na aba das normativas do Concampus. O presidente do conselho ratificou sobre as 50 

transmissões ao vivo das reuniões do concampus e a liberação posterior das gravações,  51 

conforme combinado na última reunião ordinária. Concluindo, Alex Magalhães informou que 52 

solicitou a equipe de TI o ajuste no site para que seja incluído as gravações das reuniões na aba 53 

do Conselho. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 13h29, tendo sido a 54 

ata lavrada por mim, Janaína Xavier de Lima, e assinada por todos os presentes nominados. 55 
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