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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniram-se, via Meet, os membros 

da Comissão Local de Ensino, a saber: o Coordenador da Comissão Local de Ensino (CLE), 

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

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

Barato Vendrame, representando o PPGTM, Maríndia Porto Nunes, Mara Elizangela Jappe 

Goi, Luiz Delfino Albarnaz, Cristina Brito Oliveira, Carolina Ferreira Matos Jauris, Cristiane 

Herida Gomes, José Pedro Rebes Lima e André Ramalho. O professor Ricardo iniciou 

solicitando aos membros a inclusão da oferta oferta do PPGTM na pauta da reunião, tendo 

sido aprovada por unanimidade. A seguir solicitou a inversão de alguns pontos de pauta, tendo 

sido aprovada com uma única abstenção registrada pela professora Carolina Matos. O 

professor Ricardo iniciou falando que recebeu a oferta das componentes para o ensino 

remoto dos cursos e que somente as componentes previstas é que serão mantidas, qualquer 

alteração deverá ser submetida novamente à apreciação e aprovação da CLE. A oferta da 

Geologia ainda não consta para aprovação porque a Coordenação do curso solicitou mais 

tempo de discussão em função das disciplinas práticas do curso e que, portanto, seria votada 

na semana seguinte. Houve então a manifestação do professor Luiz Delfino, solicitando que 

esta prorrogação de prazo se estendesse aos demais cursos, pelo menos em relação a inclusão 

de novas disciplinas. O professor Felipe também argumentou que a oferta enviada foi 

originada da manifestação dos docentes, mas que efetivamente a comissão de curso não teria 

votado a oferta. O professor Ricardo, diante da impossibilidade de colocar a oferta em votação 

estabeleceu um novo prazo às comissões de curso para que aprovem e reenviem a oferta. 

Podendo, se necessário, incluir ou excluir componentes inicialmente previstas. Ao receber a 

oferta, a CLE fará a aprovação on line da oferta. O professor Thiago Lugokenski solicitou que 

fosse incluída em Ata que as componentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária que 

não foram ofertadas, foram excluídas da oferta pela falta de professores e não por dificuldades 

de oferta na forma remota. O professor Thiago Lugokenski também questionou se a 

participação da professora Tatiana Leal, do campus Bagé, pode assumir encargos no campus 

Caçapava sem anuência da sua chefia. O professor Ricardo informou que a solicitação à chefia 

da servidora será feita após aprovada a oferta no campus Caçapava do Sul. A chefa da 

Secretaria Acadêmica, Cristina Oliveira, solicitou que, em razão da oferta remota, as 

Coordenações de Curso informem a Secretaria Acadêmica sobre a alteração do número de 

vagas nas componentes ofertadas, tendo em vista que não existe mais a restrição do espaço 

físico e, portanto, a possibilidade do aumento dessas vagas. Passou-se ao segundo ponto de 

pauta, a definição da nova data para o início do semestre 2020/01 de forma remota. A data 

inicialmente prevista para o início do semestre era 20 de julho, no entanto, houve a solicitação 

de alguns membros do GT Novos Tempos de adiar esse início para 03 de agosto. Não houve 

uma discussão no GT sobre o calendário, somente da data de início. A professora Aline 

também comentou que a data proposta também atende a solicitação da PRAEC para a 

implementação dos editais e pagamentos dos auxílios. Em relação à proposição do calendário 

de 12 semanas, o professor Luis Eduardo registrou que o corpo docente do curso de Mineração 

mantém seu posicionamento contrário e que entendem que se o calendário fosse de 17 

semanas, várias outras disciplinas poderiam ser ofertadas. A professora Aline reforçou que os 

posicionamentos feitos na CLE serão levados ao GT como proposição do campus. A 
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professora Cris também defendeu a necessidade de manutenção de 17 semanas e que fará, a 

exemplo da Mineração, uma Ata contendo o posicionamento do curso na defesa das 17 

semanas. O professor Vitalino sobre os argumentos que a PROGRAD usou para propor a 

redução das semanas, e o professor Thiago Lugokenski fez uma defesa da manutenção das 17 

semanas, tendo sugerido que se faça um documento único do campus em defesa das 17 

semanas de aula na modalidade remota. O professor Felipe Guadagnin sugeriu que a 

Coordenação Acadêmica faça uma apresentação das normas e funcionamento da AEREs para 

toda a comunidade, o que ficou acordado que será marcada uma reunião geral para 

apresentação e elucidação das dúvidas. A seguir passou-se a discussão da Instrução 

Normativa para as Atividades de Ensino Remoto Emergenciais (AEREs). O professor 

Ricardo explicou que a ideia era discutir primeiramente com a CLE e depois com o restante 

da comunidade acadêmica, recolhendo as contribuições dos pares para a redação do 

documento final. A data para a devolutiva das contribuições é 29 de junho, já tendo sido 

aprovada pela CLE. A professora Aline sugeriu que seja dado um tempo para que as comissões 

possam se apropriar do documento e fazer as sugestões que julgarem necessárias. Ficou 

acordado que no dia 23 de junho a Coordenação Acadêmica e Direção farão uma reunião geral 

com toda a comunidade para discutir o documento conjuntamente. Passou-se a ao Edital 

interno de Monitorias Voluntárias Digitais, onde o professor Ricardo informou que será 

lançado uma semana antes da data de início do semestre, somando-se ao Edital da PRAEC 

para monitorias. Orientou aos Coordenadores que incentivem seus professores a participarem 

da seleção de forma que os monitores possam auxiliar nas atividades remotas. Com relação ao 

próximo ponto de pauta, os GTs dos protocolos, o professor Ricardo solicitou que a 

professora Aline atualizasse os membros sobre o andamento. A professora Aline explicou que 

ainda não existe um protocolo definido, que Reitor determinou que nenhum atividade 

presencial seria realizada sem esses protocolos, mas que o GT tem levantado as demandas dos 

campi para tentar estabelecer protocolos, chamados protocolos emergenciais, que atendam 

essas demandas pontuais. Portanto, até segunda ordem, o campus permanecerá fechado e as 

demandas serão avaliadas pela equipe diretiva conforme forem sendo encaminhadas. A 

professora Carolina Matos alegou que tanto no campus Bagé quanto Uruguaiana existe a 

possibilidade de acesso ao campus, mas a professora Aline informou que essa informação é 

de conhecimento do GT, mas que irão repassar uma orientação geral para a padronização de 

orientações em todos os campi. Nada mais a tratar, a votação foi encerrada e lavrada a seguinte 

ata, a qual vai assinada pelo Coordenador da Comissão. 

 1 


		2020-11-26T18:27:51-0300
	RICARDO MACHADO ELLENSOHN:60758015020




