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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, a Comissão Local de Ensino 

(CLE), reuniu-se de forma virtual via Google Meet. Fizeram-se presentes na reunião os 

membros Prof. Ricardo Machado Ellensohn, Felipe Guadagnin, Thiago Henrique Lugokenski, 

Vitalino Cesca Filho, Luis Eduardo de Souza, Sandra Hunsche, Maria Lúcia Pozzati Flores, 

Carolina Wagner, representando o PPGTM, Mara Elizangela Jappe Goi, Luiz Delfino 

Albarnaz, Cristina Brito Oliveira, Carolina Ferreira Matos Jauris, Cristiane Heredia Gomes, 

José Pedro Rebes Lima, Rafaela Rios, Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira e Deise Lisiane 

Soares Luiz. Justificou ausência Maríndia Porto Nunes. A convite da Coordenação 

Acadêmica, fizeram-se presentes também os membros do NuDE, Liara Londero, Leila Dias, 

Katiúcia Pletiskaitz e Bruno Moraes. O professor Ricardo iniciou a reunião solicitando a 

inclusão em pauta do relatório parcial do Curso de Especialização em Educação Científica e 

Tecnológica, o qual foi aprovada por todos os membros presentes. Iniciada a pauta, passou-se 

a aprovação da Oferta regular das componentes para o segundo semestre de 2020. O 

professor Thiago justificou a alteração no número de vagas em razão do fato que alguns 

docentes terem preenchido um número que não atendia as necessidades do curso. O professor 

Ricardo destacou que as Coordenações devem preencher todos os dados encaminhados na 

planilha inicial justamente para contemplar essas necessidades e que o curso de Engenharia 

enviou a planilha para as áreas sem essa informação. Submetida a apreciação, a oferta foi 

aprovada por 14 votos favoráveis. Não se manifestaram os membros Sandra Hunsche e 

Cristina O. Brito. A seguir Foi colocado em apreciação a Oferta do Curso de Especialização 

em Educação Científica e Tecnológica, a qual foi aprovada por unanimidade. Passou-se a 

apreciação da oferta da componente Seminário Integrador 2 do curso de Gestão e Educação 

Ambiental, tendo sido aprovada por unanimidade. A seguir foi colocado em apreciação a 

Indicação dos Professores Marcus Vinícius Aparecido Gomes de Lima e Diogo Cordoba 

como suplentes na Comissão de Formação Docente do Campus Caçapava do Sul, 

representando os cursos de Geofísica e o curso Superior de Tecnologia em Mineração, 

respectivamente. Em regime de votação, a indicação dos nomes foi aprovada por 

unanimidade. Como ponto cindo de pauta, o professor Ricardo submeteu aos membros a 

apreciação das atas 005, 006, 007 e 008 da CLE, destacando que as solicitações de correções 

feitas na reunião anterior foram contempladas nos novos documentos. Submetida a votação as 

atas foram aprovadas com 11 votos favoráveis e três abstenções pelos membros Felipe 

Guadagnin, Rafaela Rios Carolina Wagner. A seguir o professor Ricardo passou a palavra a 

servidora Cristina Oliveira Brito para que explicasse aos membros a proposta de fluxo para 

alteração de notas e faltas de alunos em componentes de semestres anteriores, passando 

a ser via processo SEI direcionado à Coordenação Acadêmica. Destacou que no processo o 

docente deve, em caso de alteração de faltas, especificar as datas da alteração. Explicou ainda 

que as alterações em componentes de semestre vigentes não sofreram alterações e que portanto 

seguem o fluxo já estabelecido, ou seja, de abertura de chamado no GAUCHA e autorização 

da Coordenação Acadêmica. Submetida a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

Como ponto sete de pauta o professor Ricardo passou a palavra aos membros do NuDE 

Caçapava do Sul para que apresentassem um relato sobre as manifestações dos discentes 

sobre as AERES e como a CLE deveria encaminhar uma orientação aos docentes sobre os 

atendimentos nas semanas finais do semestre. A primeira a falar foi a servidora Liara Londero 
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que trouxe, em linhas gerais, as dificuldades que os alunos estão tendo com o acesso à internet, 

a dificuldade em se adaptar a essa nova rotina do ensino remota, a falta de um espaço de estudo 

e de realização das atividades e provas. A servidora Katiúcia Pletiskaitz reforçou a fala da 

colega Liara quanto as dificuldades ao acesso às atividades e, principalmente, com relação ao 

fato de que alguns docentes não disponibilizam as aulas gravadas, enfatizou ainda que alguns 

alunos têm reclamado da falta de retorno de alguns professores. O servidor Bruno Moraes fez 

destaque a questão da gravação das aulas, visto que poderia auxiliar na compreensão das aulas 

por parte dos alunos, principalmente daqueles que não puderem acompanhar de forma 

síncrona, o mesmo foi reforçado pela colega Leila Dias. A equipe do NuDE solicitou que a 

CLE se posicionasse sobre as questões e que, se possível, fosse feito algum encaminhamento. 

O professor Ricardo fez uso da palavra e destacou que a exigência do uso da câmera por parte 

dos alunos não deve ser uma obrigatoriedade, até porque as Diretrizes garantem a recuperação 

de todas as atividades, não sendo, portanto, relevante a presença ou não nessas atividades. 

Destacou ainda que alguns professores alteraram seu horário de aulas síncronas para horários 

coincidentes com outras aulas previstas no horário do aluno, contrariando as orientações 

iniciais da Coord. Acadêmica para que situações como essas deveriam ser evitadas. Reforçou 

que o acesso ou substituição das aulas gravadas devem ser garantidas. No entendimento do 

professor Ricardo, substituir a aula gravada por leitura de texto sobre o conteúdo não é 

equivalente e, portanto, não garante ao aluno o devido acesso. O professor Ricardo destacou 

que a pergunta que deve ser respondida pelos docentes é porque não gravar e disponibilizar? 

Se não houver uma resposta convincente, entende que não há justificativa para não fazê-lo. A 

autonomia docente, segundo o professor Ricardo, será respeitada, mas os direitos dos alunos, 

previstos nas Diretrizes das AERES, também precisam ser contemplados. O professor Ricardo 

aproveitou a discussão para questionar sobre como andam os atendimentos aos alunos com 

deficiência nesse período de ensino remoto. A professora Maria Lúcia destacou que a aluna 

da licenciatura faz uma componente e que possui um monitor que a acompanha nas atividades. 

A servidora Liara destacou as dificuldades da aluna se destacam nesse formato, mas que o 

acompanhamento tem tentado mitigar essas dificuldades. A servidora Liara aproveitou para 

destacar também que o aluno da Mineração também tem um monitor para o acompanhamento 

das atividades remotas do semestre e que o colega Bruno tem feito alguns atendimentos 

presenciais para auxiliá-lo nas tarefas, embora o discente apresente muitas dificuldades básicas 

que demonstram ser os fatores que mais têm dificultado seu aprendizado. O professor Luis 

Eduardo destacou que a matrícula do aluno foi orientada pala Coordenação do Curso. Com 

relação ao relato encaminhado pelos discentes, a professora Cristiane Gomes, destacou que é 

preciso considerar os dois lados, do aluno e do professor, que também possuem internet ruim, 

que possuem filhos e que portanto, acredita que está faltando diálogo dos alunos com os 

docentes e que todos estão abertos a mudança ou adequação das aulas para melhor atender. A 

professora Cristiane afirma que não envia as aulas, pois prefere que os alunos a procurem para 

tirar as dúvidas. Afirmou que essa questão deve ser levada à Comissão de Curso da Geologia 

para discussão. A professora Carolina Jauris destacou que nem todos os alunos fazem críticas, 

mas que alguns também elogiam a forma como alguns docentes estão conduzindo as atividades 

no ensino remoto. O professor Felipe defendeu a necessidade de ter empatia pelos dois lados, 

mas que a flexibilização é fundamental nesse momento que estamos vivendo. O professor 
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Felipe afirmou ter recebido retornos dos alunos e que esses retornos têm sido tanto positivo 

quanto negativos, mas que independente dessas manifestações entende que o objetivo deve ser 

no sentido de minimizar os danos ao máximo possível, mas que isso nunca significou reduzir 

a qualidade do ensino. Isso, no entanto, não pode impactar no impedimento dos alunos em 

concluir seu curso, segundo o próprio professor. O professor Ricardo sugeriu como 

encaminhamento que se envie um e-mail a todos os professores do campus solicitando que 

tenham sensibilidade com as situações postas pelos discentes e que a discussão sobre o tema, 

para o próximo semestre, seja pauta das reuniões de comissões de curso. Como último ponto 

de pauta, foi submetida a apreciação dos membros a indicação do professor Cristian Wittmann, 

como suplente do curso de Geologia na Comissão de Formação Docente do campus. 

Submetida a votação, a indicação foi aprovada por 13 votos favoráveis. Não se manifestaram 

Carolina Jauris, Rafaela Rios, e Deise Luis. Nada mais a tratar, a votação foi encerrada e 

lavrada a seguinte ata, a qual vai assinada pelo Coordenador da Comissão. 
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