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ATA No 1/2020 – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CAMPUS SÃO BORJA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Às dez horas do dia vinte e cinco de março, realizou-se a primeira reunião extraordinária do 1 

Conselho do Campus em 2020, desenvolvida em caráter extraordinário pela modalidade 2 

Webconferência, no endereço <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/luis-andre-antunes-padilha>. 3 

Compareceram: Ronaldo Colvero, diretor do Campus, na presidência do Conselho; Muriel Pinto, 4 

coordenador acadêmico; Luís André Padilha, coordenador administrativo; coordenadores dos 5 

cursos: Edson Paniagua (Ciência Política), Jaqueline Carvalho Quadrado (Serviço Social); Denise 6 

Aristimunha de Lima (Publicidade e Propaganda); Leandro Ramires Comassetto (Jornalismo); 7 

Lisianne Ceolin (Bacharelado em Direito), Claudete Robalos da Cruz (Ciências Humanas); Valmor 8 

Rhoden (Relações Públicas); Sara Alves Feitosa (PPGCIC); Carmen Nogueira (PPGPP e Curso de 9 

Licenciatura em Geografia EAD/UAB); Simone Barros de Oliveira, representante da Comissão 10 

Local de Pesquisa; Monique Soares Vieira, representante da Comissão Local de Extensão; Adriana 11 

Hartemink Cantini, representante docente; Eduardo Martinez e Ricardo Cardoso Linhares, 12 

representantes dos servidores técnico-administrativos; Júlia Martins e Ewerton Ferreira, 13 

representantes discentes; e, secretariando a reunião, a servidora Katia Luisa Seckler. Pauta: 14 

Ofertas de disciplinas na modalidade EAD durante a suspensão das atividades presenciais 15 

devido à pandemia de COVID-19. O professor Ronaldo iniciou a reunião cumprimentando os 16 

presentes e explicando a dinâmica da reunião. Foi discutida a proposta de realizar uma reunião 17 

ordinária, mas o entendimento do Conselho foi em manter o caráter extraordinário da reunião. A 18 

professora Carmen falou sobre a especificidade do curso de Licenciatura em Geografia, que é 19 

ofertado pela modalidade EAD. Sobre a proposta de ministrar atividades dos componentes 20 

curriculares dos cursos presenciais do Campus em modalidade a distância, os coordenadores dos 21 

cursos de Relações Públicas, Direito, Ciências Humanas, Serviço Social e Ciência Política 22 

manifestaram-se contrários a essa proposta, levantando questões como: não há diretrizes quanto à 23 

forma como os docentes devem trabalhar seus componentes, não está claro se é possível usar 24 

outras plataformas, os alunos em grande parte não têm acesso à internet fora da universidade, o 25 

que prejudica a participação desses discentes. O professor Leandro relatou que a posição inicial do 26 

curso de Jornalismo é a favor das atividades a distância, mas também corroborou as questões 27 



levantadas pelos demais coordenadores e ponderou que existem muitas ressalvas, e a oferta de 28 

atividades à distância esbarra em aspectos legais. A acadêmica Júlia Martins manifestou no 29 

sentido de que muitos alunos não teriam como acessar essas atividades on line, por terem 30 

dificuldade de acesso à internet fora do Campus. Luís André ponderou que o Campus dispõe de 31 

laboratório de informática, mas que, devido à orientação de não promover aglomerações, não seria 32 

possível disponibilizar o laboratório nesse momento. A professora Denise ponderou que o curso de 33 

Publicidade e Propaganda não entrou em consenso sobre a oferta de atividades à distância, e que 34 

há outras possibilidades além do Moodle para oferta de atividades à distância. O professor Edson 35 

falou sobre o posicionamento do curso de Ciência Política, e ponderou que não houve tempo hábil 36 

para os professores se prepararem e se capacitarem para ofertar componentes na modalidade a 37 

distância. O professor Ronaldo falou sobre a proposta de que cada curso encaminhasse seu 38 

posicionamento, mas falou da importância de haver um posicionamento enquanto Campus. Falou 39 

também da insuficiência de computadores e de rede para atenderem a toda a demanda de alunos 40 

do Campus. O acadêmico Ewerton manifestou que os alunos do Campus em sua maioria são 41 

contrários ao início das atividades do semestre na modalidade à distância, para os cursos 42 

presenciais. O conselheiro Eduardo manifestou-se concordando com as colocações dos demais 43 

conselheiros contrários à oferta de atividades a distância. A professora Carmen ponderou que o 44 

curso de Geografia EAD tem outra metodologia, e que já havia iniciado as atividades, mas que 45 

concorda que os cursos presenciais não têm condições de iniciar as atividades pela modalidade à 46 

distância. O professor Edson falou sobre as condições do Campus, objetivamente, de cumprir as 47 

atividades pela modalidade à distância. O professor Muriel observou que está sendo proposta a 48 

oferta de atividade por meios digitais, por e-mail, e falou sobre a necessidade de envolver a 49 

comunidade. A professora Sara falou sobre o que pode ser feito, como passar leituras específicas, 50 

que os alunos poderiam fazer durante o período de suspensão das atividades, no sentido de 51 

manter vínculo com os alunos na universidade. Não ministrar aulas, mas podemos manter o vínculo 52 

a partir de leituras e atividades. A professora observou que depende de estruturas da universidade, 53 

como estúdios, para ministrar suas aulas. Atividades como TCC, por exemplo, podem ser feitas a 54 

distância, e observou que há diferença na forma de trabalhar com veteranos e com ingressantes, 55 

pois os alunos veteranos já têm contato com os professores, enquanto que os “bixos” ainda não 56 

têm vínculo com o curso e com os professores. Precisamos de uma posição com níveis de 57 

flexibilidade. O professor Ronaldo questionou se iniciaremos o ano letivo por meio digital. Depois, 58 

como proceder com relação aos ingressantes. Não iniciar de forma digital, mas ofertando 59 

atividades. Votação: posicionamento dos conselheiros de que utilizem meio digital para trabalhar 60 

conteúdos das disciplinas, dos componentes curriculares dos cursos presenciais: todos os 61 

conselheiros manifestaram-se contrários a trabalhar componentes curriculares dos cursos 62 

presenciais por meios digitais. Na sequência, definição de atividades a serem elencadas como 63 

prioritárias para manter o vínculo entre docentes e alunos. Recomendações de leituras, e na 64 

mesma via, os professores disponibilizarem seus e-mails para receberem dúvidas dos alunos. 65 



TCCs podem ser trabalhados a distância. O professor Muriel comentou que essas atividades  como 66 

orientação de TCC podem constar no plano de trabalho dos professores. A aluna Júlia sugeriu que 67 

o aluno tenha que fazer um fichamento para entregar sobre as leituras quando as aulas 68 

retornarem. O aluno Ewerton sugeriu verificar o que está previsto no PPC para que sejam 69 

computadas como ACG, ou aceitar cursos online como atividades na modalidade de ensino. O 70 

professor Ronaldo perguntou se os conselheiros são a favor das atividades de leitura aos alunos 71 

regularmente matriculados, com acompanhamento através dos e-mails institucionais. A professora 72 

Adriana manifestou preocupação quanto ao registro e à formalização das atividades que seriam 73 

feitas remotamente. Ronaldo, votação de encaminhamento de leituras por meio digital, sem haver 74 

cobrança de nota aos alunos: a maioria manifestou-se favorável. Registraram-se três abstenções 75 

(Luís André, Adriana e Lisianne). Os encaminhamentos aos coordenadores de curso ao 76 

coordenador acadêmico. Os docentes encaminharão leituras para os alunos matriculados, leituras 77 

facultativas, não será cobrado nenhum tipo de atividade de avaliação. Com relação à continuidade 78 

das atividades do curso de Licenciatura em Geografia EAD/UAB (visto que já haviam iniciado as 79 

atividades do curso), os conselheiros manifestaram-se em sua maioria a favor da continuidade das 80 

atividades. Registou-se uma abstenção (Luís André). O conselheiro Luís André questionou o 81 

calendário acadêmico, e o professor Ronaldo esclareceu que a EAD tem seu calendário específico. 82 

O professor Muriel ponderou que as provas presenciais do curso EAD não podem ser realizadas, e 83 

falou sobre a situação dos documentos dos estágios (suspensão dos malotes). A professora 84 

Carmen falou que os estágios serão trabalhados na parte teórica, e a parte prática está suspensa 85 

porque as escolas também estão com as atividades suspensas. As idas aos polos também estão 86 

suspensas. Na sequência da reunião, o professor Ronaldo questionou sobre a situação da pós-87 

graduação, se serão mantidas as orientações e as bancas de defesa. A professora Sara relatou o 88 

conteúdo do Ofício da CAPES sobre prorrogação de prazos de defesa por 60 dias. Os conselheiros 89 

manifestaram-se de forma unânime a favor de manter as orientações e as bancas todas à 90 

distância. Em seguida, o professor Ronaldo informou que receberam Ofício da Reitoria solicitando 91 

a disponibilização das dependências do Campus caso haja necessidade de utilizar os prédios do 92 

Campus como hospitais de campanha. Luís André explicou que, nessa situação, seriam retirados 93 

os móveis das salas de aula, e a Prefeitura traria os equipamentos hospitalares. Deve-se indicar 94 

um servidor para atuar como interlocutor junto à prefeitura sobre essa questão. Uma vez que 95 

liberemos a estrutura para ser usada como hospital, depois deve ser feita desinfecção, e isso pode 96 

inviabilizar o início do semestre. Os conselheiros manifestaram-se a favor de disponibilizar as 97 

dependências do Campus para utilização como hospital de campanha em caso de necessidade. 98 

Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião e, para constar, foi redigida 99 

a presente Ata, que será assinada pelo presidente do Conselho, pelos conselheiros presentes e 100 

por mim, Katia Luisa Seckler, secretária executiva no Campus São Borja.    101 


