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Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, a Comissão Local de Ensino 

(CLE), reuniu-se de forma virtual, via Google Meet, para deliberação da Oferta de 

Componentes para o Ensino Remoto Emergencial 2020/01 e Análise e Deliberação da Minuta 

de Diretrizes para as Atividades de Ensino Remoto Emergenciais. O Coordenador da 

Comissão Local de Ensino (CLE), Prof. Ricardo Machado Ellensohn, iniciou a reunião 

retomando a discussão sobre a oferta de componentes em regime de Tutoria de forma remota,  

Esclarecendo aos presentes que, ao contrário do que teria respondido na reunião geral do dia 

anterior, a Portaria 544/2020/MEC ao flexibilizar a oferta de componentes práticas de forma 

remota, criou a possibilidade, ainda que de forma excepcional, para que componentes que não 

eram ofertadas no Regime de Tutoria por possuírem caráter prático possam ser ofertadas 

enquanto durar o período de Pandemia. Sendo assim, solicitou aos Coordenadores que 

informem aos demais docentes de seus cursos desta possibilidade. A seguir o professor 

Ricardo passou a análise da oferta 2020/01, iniciando com a proposição de duplicação da 

componente “Legislação Ambiental”, a ser ministrada pelo professor Cristian Ricardo 

Witmann, tendo em vista a dificuldade que o mesmo terá neste primeiro semestre em atingir 

os encargos mínimos exigidos pela LDB. Após as manifestações, votaram favoráveis à oferta 

os membros: Luciana Arnt Abichequer, Luiz Delfino, Thiago Henrique Lugokenski, Vitalino 

Cesca Filho, Carolina Jauris, Zilamar Teixeira, Maríndia Nunes, Deise Luiz, Cristina Brito; 

abstiveram-se os membros: Felipe Guadagnin, Diogo Cordoba, André Ramalho, Maria Lúcia 

P. Flôres, Sandra Hunsche e Mara Jappe Goi. Sendo assim, ficou aprovada a oferta da 

componente de forma duplicada, mas condicionada que seja em horários diferentes. Ainda 

dentro da oferta remota para 2020/01, passou-se a análise das componentes encaminhadas 

pelos Coordenadores de Curso. Não havendo nenhuma manifestação a oferta foi colocada em 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Passou-se então a análise da Minuta de 

Diretrizes para as Atividades de Ensino Remoto Emergencial. Como sugestão de 

adequação do texto, o professor Ricardo lembro da sugestão do professor Marcio Martins de 

que os alunos pudessem fazer matrículas em outras componentes de outros campi, portanto, 

seria necessário que o sistema possa ser adequado para essa possibilidade. O professor Thiago 

sugeriu que a obrigatoriedade de gravar as interações síncronas e disponibilizar aos discentes 

posteriormente não fosse uma imposição. O professor Ricardo lembrou que existem diversas 

ferramentas disponíveis para que se grave estas interações e que a PROGRAD tem conversado 

com a DTIC de forma que o Moodle possa ser usado como repositório e que os vídeos possam 

ser acessado pelos alunos na forma de Streaming, impossibilitando o download dos vídeos. 

Também lembrou que este parágrafo da minuta que visa garantir à todos os discentes o acesso 

posterior, quando devidamente justificado, para recuperação dos conteúdos ou atividades e 

que, portanto, dificilmente será flexibilizado. O professor José Pedro informou que, segundo 

a PROGRAD, o Meer seria descontinuado a partir de Julho, porém o professor Ricardo 

manifestou que essa informação vai contra a toda a proposta que vem sendo apresentada e que 

cabe à PROGRAD a manutenção dos sistemas no período em que a oferta remota estiver em 

andamento. Afirmou ainda que seria muita incoerência da Unipampa a suspensão das 

ferramentas nas quais tem investido em treinamento dos seus docentes para o uso. O professor 

Ricardo reforçou que o momento é de reinventar-se. A professora Carolina Jauris sugeriu que 

o parágrafo único do Art. 15 possa ser flexibilizada no sentido de que a aprovação do Plano 
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de Ensino pela Comissão de Curso possa acontecer no final do semestre, uma vez que ficará 

aberto para adequação durante todo o semestre. Propor-se-á, portanto, que o texto considere 

dois momentos para a aprovação, um inicial e outro no final do semestre, mas somente aos 

planos de ensino que efetivamente sofreram alteração ao longo do período. A professora 

Luciana Abichequer manifestou-se contrária a proposta de calendário acadêmico de 12 

semanas, pois entende que seria necessário a manutenção das 17 semanas em razão de ser um 

processo novo para todo mundo e que entende que será necessário mais tempo para o 

desenvolvimento das atividades, principalmente os alunos que terão que fazer as atividades 

sozinhos. Destacou que no curso de Mineração a maioria dos alunos trabalham e por isso 

precisam de mais tempo para cumprir com as atividades. Manifestou ainda que a Ata da 

Comissão do Curso de Mineração, a maioria manifestou-se pelas 17 semanas e que não vê 

motivos para o semestre não ser de 17 semanas. O professor Ricardo então argumentou que, 

no seu entendimento, nos semestre regulares presenciais, na primeira semana do semestre não 

há trabalho com conteúdo, pois os discentes, em sua maioria, ainda não se fazem presentes e 

os docentes usam esta semana para apresentar seu plano de ensino. Ainda durante o semestre 

existe uma semana sem atividades de sala de aula, substituída pelas semanas acadêmicas dos 

cursos e, por fim, que na maioria das componentes, os docentes encerram suas atividades de 

sala de aula uma ou duas semanas antes do final do semestre previsto em calendário. Sendo 

assim, entende que efetivamente o semestre regular é cumprido em 14 semanas, sendo, 

portanto, a proposta de 12 semanas não muito distante do que seria o ideal e, 

consequentemente, considerando a modalidade remota, sem prejuízos ao trabalho docente e 

atividades a serem desenvolvidas. Lembrou ainda que a manutenção das 17 semanas 

significaria cumprir o primeiro semestre de 2020 durante o segundo semestre de 2020 e que o 

segundo semestre somente seria cumprido em 2021, podendo impactar no tempo de formação 

dos discentes e também na questão do ingresso do SISU 2021. Destacou, ainda, que não há 

qualquer estudo ou evidência de que o tempo proposto ou a forma de ensino remota tenha 

qualquer relação direta com a qualidade do ensino, muito pelo contrário, que os estudos na 

área de Educação/Ensino apontam para as potencialidades do uso destas Tecnologia de 

Informação e Comunicação. Por fim, destacou que no modelo de oferta não presencial a 

contagem do tempo, principalmente nas atividades assíncronas, são diferentes do que no 

ensino presencial e, portanto, não vê motivos para a manutenção das 17 semanas. A professora 

Sandra Hunsche demonstrou-se preocupada com o discurso de que as atividades assíncronas 

possam ser feitas mais rápidas e que todos vão conseguir ter acesso a tudo quando, na verdade,  

Talvez isso não se efetive dessa maneira. Manifestou-se preocupada também com a situação 

dos professores que também, assim como ela, ainda estão aprendendo a lidar com muitas das 

ferramentas que serão necessárias para o desenvolvimento das atividades e interações. Diante 

de todas essas preocupações questiona se não seria possível uma proposição de 15 semanas ao 

invés de 12. O professor Ricardo manifestou-se favorável a uma proposição de 14 à 15 

semanas e que, diante de todos os argumentos apresentados, concorda em defender esse meio 

termo junto ao GT. Destacou aos membros da CLE que o momento exige um olhar diferente 

e que não é possível pensar como se estivéssemos trabalhando o semestre normal de forma 

remota, mas que a oferta do Ensino Remoto Emergencial precisa ser visto sob outra 

perspectiva, seja de tempo, de metodologia e de avaliações. Diante do evidente impasse sobre 
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o calendário acadêmico, o professor Ricardo propôs que os membros da CLE votem em 

relação tempo, em semanas, que julgam mais adequado para a realização do ensino Remoto 

Emergencial, destacando que levará as manifestações e preocupações levantadas por todos, 

mas que deverá prevalecer o que o GT decidir e as instâncias superiores (Comissão Superior 

de Ensino e CONSUNI, aprovarem. Em regime de votação, o resultado obtido foi: Favoráveis 

as 12 semanas os membros Ricardo Ellensohn e Cristina Brito; Favoráveis às 15 semanas os 

membros Sandra Hunsche, Mara E. Jappe Goi, Zilamar Teixeira e Marindia Nunes; Favoráveis 

as 14 semanas os membros Carolina Jauris e Deise Luiz; e, favoráveis as 17 semanas os 

membros Thiago Lugokenski, Luciana Abichequer, Luiz Delfino, Vitalino C. Filho, Diogo 

Cordoba e Maria Lúcia P. Flôres. Os membros não votantes não estavam presentes na sala 

durante a votação. Para encerrar, o professor Ricardo colocou em votação a minuta das 

Diretrizes para as Atividades Remotas Emergências, condicionada as sugestões apresentadas 

pelos membros, a qual foi aprovada pelos membros Thiago Lugokenski, Luiz Delfino, Vitalino 

C. Filho, Luciana Abichequer, Mara Jappe Goi, Diogo Córdoba, Sandra Hunsche, Maríndia 

Nunes, Zilamar Teixeira, Maria Lúcia Flôres, Cristina Brito, André Ramalho, Deise Luiz e 

Carolina Jauris,  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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