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ABERTURAABERTURA

Às nove horas do dia quatro de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se pelo Google Meet os
membros do Conselho do Departamento de Ensino para discutir as pautas supracitadas.

PAUTAPAUTA

1. Informes;

2. Decisão a respeito da utilização de AVA na finalização do semestre 2021/2 - ênfase em avalição;

2. Processos de Transferência Externa (prazos e utilização de "nada consta");

3. Calendário Acadêmico UAB (cadastro e acompanhamento);

4.Colação de Grau (prazos e procedimentos);

2 - Ordem do Dia2 - Ordem do Dia



2 - Ordem do Dia2 - Ordem do Dia

O presidente do colegiado, Paulo Sesar Pimentel, abriu a reunião fazendo a primeira chamada às 9h00, e
realizou a segunda chamada ás 09h10, e iniciou-se a reunião. A pedido do chefe para suprimir os itens 3, 4
e 5 para a próxima reunião de colegiado, pois as mesmas foram pautas propostas pela servidora Gabriela
Borges, coordenadora de registro escolar, que está de férias e não par cipou desta reunião. Após
aprovação do colegiado a pauta ficou os itens 1 e 2, sendo: 1. Informes; 2. Decisão a respeito da utilização
de AVA na finalização do semestre 2021/2 – ênfase em avaliação; Quanto a pauta 1: informes, o prof.
Deiver Teixeira agradeceu a par cipação de todos na colação de grau da UAB – cursos Química e
Matemá ca que está acontecendo no campus nos dias 03 a 05.03.22. O mesmo relatou que alguns
formandos já estão aprovados em concurso publico para docente. Agradeceu ao trabalho dos
coordenadores de curso que o antecederam e aos coordenadores de tutoria pelos resultados alcançados.
Paulo Pimentel informou sobre a reunião da comissão do retorno gradual, em que foi avaliado o cenário
local e as demandas externas, que decidiu a entrada do campus Bela Vista na fase quatro, que implica no
retorno presencial das aulas a par r do dia 14.03.22, fazendo um escalonamento para a recepção dos
estudantes na primeira semana de aula. Informou também que as aulas do próximo semestre que iniciará
em abril será presencialmente. Paulo informou que haverá uma reunião do colegiado de departamento
para avaliar os PPC (Projeto Pedagógico de Cursos) dos cursos de Ensino Médio Integrado. Com relação a
pauta dois, Paulo informa que o avanço para a fase quatro é cem por cento presencial, porém estamos
com aproximadamente vinte por cento de docentes com autodeclaração, ficando os mesmos dispensados
das a vidades presenciais, mantendo o trabalho remoto. Paulo relata que há percentual elevado de
estudantes que estão trabalhando e morando em outros municípios, e informaram que não conseguem
retornar presencial para o encerramento do semestre no dia 14.03. Segundo o diretor de ensino, alguns
docentes já sinalizaram o interesse em aplicar avaliações presencialmente, podendo gerar um número
elevado de reprovações. A proposta é que as provas, inclusive as provas finais (PFs), seja aplicada via AVA
Moodle. A pedagoga Vanessa relatou a importância de criar estratégias para minimizar os impactos das
reprovações. O coordenador Marcos Rabelo relatou que os estudantes dos cursos noturnos estão com
baixa par cipação na fase três. A procura está bem abaixo do esperado para o atendimento dos docentes
neste fase. Os professores poderão começar a fazer os registros de faltas a par r do início da fase quatro,
porém, pelo pequeno período de dias que restam para o encerramento do período le vo 2021/2, não
causará reprovação no semestre. Deiver ques ona quais os impactos pedagógicos para o retorno
presencial no final do período le vo. O mesmo foi informado que após as análises e pelo BLV ser o úl mo
Campi a entrar na fase quatro foi uma decisão muito discutida da comissão de retorno gradual. O Chefe de
departamento relatou que muitos docentes já concluíram ou estão finalizando a carga horária das
disciplinas via RED/AVA-Moodle e que serão poucos docentes que atuariam neste final de semestre para o
cumprimento/encerramento dos componentes curriculares. Francis Elpi diz que é natural este retorno e
que não vê problemas que a volta ocorra neste momento, pois já era esperado. Considera que a decisão
da comissão foi coerente e que a transição entre as fases para o retorno presencial precisa de uma
adaptação. Francis demonstra preocupação com as provas feitas via AVA/Moodle, pois percebeu que
alguns docentes não configuram corretamente suas avaliações e que pode comprometer o resultado dos
estudantes. Demonstra preocupação com a formação dos docentes que não sabem u lizar as
funcionalidades do Moodle corretamente. Francis relata que precisa de mais auxilio aos docentes quanto
ao uso do Moodle, mesmo que ele próprio já tenha se disponibilizado a fazer plantão ra dúvida aos
docentes em horários diferentes e não ter ocorrido procura dos docentes por esse atendimento. Paulo
registrou que foi contrário a padronização do AVA Moodle pelo IFMT, devido a necessidade de formação
para os docentes e que os mesmos precisam se familiarizar melhor com as funcionalidades do Moodle,
porém relata que houve baixa procura dos docentes para as capacitações oferecidas, sendo baixo o
engajamento dos mesmos. Porém, considera importante novos treinamentos e lamenta que muitos que
precisam desta capacitação não comparecerão. Paulo sugere que se houver aprovação por este colegiado
para a realização das avaliações pelo AVA, que seja ofertado mais um momento de treinamento para os
docentes de como realizar as avaliações no AVA Moodle. Após a votação da pauta dois, todos os votantes,
por unanimidade, optaram pela aplicação remota das avaliações, inclusive as provas finais, para o
encerramento do período le vo 2021/2. Francis relata que podem surgir dificuldades de acesso à internet
e que os docentes sejam orientados para não dar feedback aos estudantes no final do ques onário, para
que as respostas não fiquem disponíveis aos estudantes, onde pode gerar cola entre os mesmos. O
mesmo lembrou que as tenta vas podem ser reiniciadas. Paulo Pimentel também orienta que a avaliação
fique disponível por um período maior de tempo, auxiliando os discentes caso tenham dificuldades de
acesso. Também ampliar os números de tenta vas. Paulo ques ona sobre o que é a avaliação e que a
mesma não deve ser um produto final e sim avaliar todo um processo. Vanessa relata que para a reunião
pedagógica que está agendada para dia 07.03.22 – segunda-feira, haverá um momento para as
orientações sobre a organização das avaliações no Moodle e solicita que já seja estabelecido data para a
treinamento.
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