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Segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Campus IFBA - Euclides da Cunha do ano de 2020. Aos
vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se
através de webconferência, os seguintes conselheiros: Josinaldo Manoel Cardoso, Viviane Santos Moreira,
Carine Gama de Macedo, Danilo Santos Souza, Maria Julianny Andrade Souza, Paulo Marcelo Luz do
Santos, Silvana Cristina Costa Correia, Helcimar Moura de Jesus, Elisandra Dantas dos Reis, para tratar da
seguinte pauta: Análise do Planejamento das Atividades de Ensino não presenciais Emergenciais
(AENPE). Viviane inicia falando sobre o documento, que foi enviado por e-mail para leitura prévia e
informa que esse planejamento já foi analisado pelos Conselhos de Cursos e pelo Comitê Local de
Prevenção ao COVID-19, prossegue falando da apresentação do coumento e como não houve proposta de
destaque, passa para os objetivos, em foi destacado alterar “Prever atividades de acolhimento e
reintegração social de professoras/estudantes”, para “promover” que em foi aprovado pela maioria. Alterar
“Garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e observância aos preceitos do Projeto
Pedagógico Institucional do IFBA” para “buscar garantir a qualidade”, em que manutenção do texto
anterior obteve maioria de votos. No terceiro ponto do Planejamento não houve destaque sugerido. No
quarto ponto, após explanação de Viviane e Danilo foram sugeridos os seguintes destaques: Adicionar
“que a matriz é a vigente no momento da interrupção das aulas presenciais”, no ultimo tópico do item
“calendários suplementar” que foi aprovado por unanimidade. Josinaldo questiona porque no calendário
suplementar os estudantes do integrado podem selecionar seis disciplinas e os do subsequente apenas três,
Viviane esclarece que o integrado tem maior numero de disciplinas no curso, como por exemplo, as
propedêuticas. No tópico “Atividades Síncronas e Assíncronas”, Viviane e Danilo fazem ampla
explanação justificando a definição das cargas horárias para cada modalidade de ensino, em que Helcimar
fala da sua preocupação no que diz respeito a possibilidade de sobrecarga nos alunos, devido ao fato da
possibilidade das atividades assíncronas. Danilo esclarece que no “anexo um” do documento em análise
está definido o quantitativo das horas-aula assíncronas e síncronas, e que no planejamento das aulas deve-
se ter bom senso para evitar essa sobrecarga. Danilo sugere adicionar um tópico para estabelecer o limite
semanal da carga assíncrona conforme anexo “anexo um” que é aprovado pela maioria. Em
“Acompanhamento – Plano de Ensino” destacou-se: “Adicionar que o envio deve ser realizado via SEI”
que foi aprovado pela maioria. No tópico “Recursos Tecnológicos e Plataformas de Ensino” destacou-se
que seja alterado de: “A utilização de plataformas complementares para além das possibilidades do
Moodle para as atividades síncronas. Porém, devendo utilizar do AVA para registrar e notificar os alunos
da utilização de plataforma diversa sempre com antecedência mínima de 48 horas” para “registrar e
notificar os alunos da utilização de plataforma diversa sempre com antecedência mínima de dois dias
úteis” que foi aprovado pela maioria. Josinaldo fala da preocupação relacionada a dificuldade dos
estudantes em lidar com determinadas plataformas, e que os docentes devem se atentar a esse detalhe no
momento de escolher a plataforma para aplicar suas aulas, considerando não apenas a facilidade do
professor utilizar determinada plataforma, mas sim na facilidade do aluno em utilizá-la. Danilo
complementa que o suporte aos estudantes por comissão específica será ofertada. No item “Horário”,
destacou-se: Adicionar “que a supervisão a nível de receber notificação das coordenações e realizar ajustes
de horários” no parágrafo “A Comissão de Horário do campus realizará o planejamento, supervisão e
distribuição dos horários síncronos dos componentes do calendário complementar a ser divulgado e
cumprido. Os horários docentes devem cumprir a Resolução nº 17/ 2019”, que foi aprovado pela maioria.
Sem destaques no item “Calendário das AENPEs”. No item “Orientação e Formação para Discentes”,
destacou-se: supressão de “Distribuição de Kits de alimentação para os discentes que manifestaram
interesse no recebimento via formulário” ou alterar para “buscar viabilizar a distribuição dos kits de
alimentação para os discentes que manifestaram interesse no recebimento via formulário”, sendo a
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segunda opção a escolhida pela maioria. No ponto “Orientação e formação para servidores” foi sugerido o
destaque em que “Os registros das AENPEs deverão ser realizados no SUAP. A CORES será responsável,
em conjunto com as coordenações de cursos e COPAE, pelo acompanhamento e validação das AENPES
registradas. Podendo esses notificar os docentes sobre o não preenchimento do SUAP após três dias úteis
da realização das atividades síncronas” em que passaria para “cinco dias úteis para preenchimento no
SUAP”, que em votação a maioria decidiu manter o prazo de “três dias”. Outro destaque apresentado no
parágrafo: “Os atendimentos aos discentes no que se refere ao uso ferramental e de acesso das plataformas
institucionais, deverão ser direcionadas a comissão de apoio ao discente. Quando houver situações em que
o docente identifique alunos que estão com indisponibilidade de conectividade ou ainda de dispositivo
tecnológico deverá notificar imediatamente a comissão de permanência e êxito”, em que foi sugerido: 1-
Alterar o texto para que todas as solicitações sejam feitas para comissão de permanência e êxito. 2- manter
o texto, em que a manutenção do texto foi aprovada por votação da maioria. Na sequência Viviane
apresenta os gráficos da pesquisa de acesso digital por parte dos estudantes, esclarece como foram feitos
os levantamentos e os critérios adotados na elaboração dos gráficos, informa que os tablets estão previstos
para chegarem na Reitoria no final de outubro mas não tem previsão de quando serão distribuídos aos
estudantes do Campus Euclides da Cunha. Além dos destaques acima foi sugerido o acréscimo do seguinte
texto: “A necessidade de registrar no documento as responsabilidades relacionadas ao trabalho docente
dentro do AVA, delimitando o seu campo de atuação, a fim de evitar uma sobrecarga de trabalho” que foi
aprovado pela maioria. No “Anexo Um - Categorização das atividades assíncronas” foi destacado: Alterar
“carga horária de Resenha e aplicação 2 e 4h., que foi aprovado. Além disso foi aprovada a inclusão dos
seguintes destaques para este tópico: Incluir atividades artísticas 2 e 6h.; Incluir Visitas virtuais 1 e 2h.;
Incluir Atividades artísticas 2 e 6h., conforme tabela do referido anexo. Por último ficou acordado que as
alterações seriam formalizadas em documento e disponibilizado no SEI para assinatura dos Conselheiros.
Não havendo mais nada ser tratado, a reunião foi encerrada às dezoito horas e sete minutos, eu, Josinaldo
Manoel Cardoso, lavro a presente ata que será assinada por mim e todos conselheiros presentes.
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