


discipl inas, o que prejudicava no acompanhamento das discipl inas. A professora Kel iana Dantasdiscipl inas, o que prejudicava no acompanhamento das discipl inas. A professora Kel iana Dantas

comentou que talvez fosse  importante  uma revisão da decisão da subcomissão para a implantação dacomentou que talvez fosse  importante  uma revisão da decisão da subcomissão para a implantação da

fase híbrida. Ela enfa zou que os discentes já foram orientados para não se  matricularem num númerofase híbrida. Ela enfa zou que os discentes já foram orientados para não se  matricularem num número

excessivo de discipl inas durante  as AENPs, mas que a decisão é  de cada discente. O professor Andersonexcessivo de discipl inas durante  as AENPs, mas que a decisão é  de cada discente. O professor Anderson

Simões comentou que após a decisão da Comissão Local  do campus sobre o início da fase  de ensinoSimões comentou que após a decisão da Comissão Local  do campus sobre o início da fase  de ensino

híbrido, a subcomissão aval ia novamente esta sol ici tação dos discentes para que a matricula se jahíbrido, a subcomissão aval ia novamente esta sol ici tação dos discentes para que a matricula se ja

baseada nas aulas síncronas. Dando con nuidade, o professor Anderson Simões apresentou obaseada nas aulas síncronas. Dando con nuidade, o professor Anderson Simões apresentou o

posicionamento dos discentes sobre posicionamento dos discentes sobre o início do ensino híbrido no período 2021.2. Ele  re latou que umao início do ensino híbrido no período 2021.2. Ele  re latou que uma

parte  dos discentes era contrária às a vidades no campus, devido à fal ta de segurança com re lação àparte  dos discentes era contrária às a vidades no campus, devido à fal ta de segurança com re lação à

COVID, e  outra parte, que estão no final  do curso, eram favoráveis à oferta no formato híbrido deCOVID, e  outra parte, que estão no final  do curso, eram favoráveis à oferta no formato híbrido de

algumas discipl inas. O professor Anderson Simões também apresentou os ques onamentos dosalgumas discipl inas. O professor Anderson Simões também apresentou os ques onamentos dos

discentes acerca do horário de discipl inas no mesmo dia e  acerca da possibi l idade de escolha em cursardiscentes acerca do horário de discipl inas no mesmo dia e  acerca da possibi l idade de escolha em cursar

a discipl ina no formato não presencial  ou no formato híbrido. O professor Anderson Simões fez algumasa discipl ina no formato não presencial  ou no formato híbrido. O professor Anderson Simões fez algumas

considerações onde re latou aos membros da subcomissão que caso fosse  aprovado o ensino híbrido paraconsiderações onde re latou aos membros da subcomissão que caso fosse  aprovado o ensino híbrido para

2021.2 alguns ajustes de horários seriam necessários. A professora Kel iana Dantas mostrou seu2021.2 alguns ajustes de horários seriam necessários. A professora Kel iana Dantas mostrou seu

posicionamento contrário à oferta no formato híbrido, devido à dificuldade dos discentes noposicionamento contrário à oferta no formato híbrido, devido à dificuldade dos discentes no

deslocamento para o campus, à fal ta de infraestrutura para receber os discentes e  às dificuldades paradeslocamento para o campus, à fal ta de infraestrutura para receber os discentes e  às dificuldades para

transmi r a aula síncrona para aqueles que não se  sen rem seguros. O professor Gesivaldo detransmi r a aula síncrona para aqueles que não se  sen rem seguros. O professor Gesivaldo de

Figueiredo comentou que as discipl inas híbridas poderiam ser ofertadas para os discentes concluintes eFigueiredo comentou que as discipl inas híbridas poderiam ser ofertadas para os discentes concluintes e

que para as discipl inas do início do curso seria mais adequado a manutenção do ensino não presencial .que para as discipl inas do início do curso seria mais adequado a manutenção do ensino não presencial .

Ele  enfa zou a importância da necessidade de disponibi l i zação de aulas assíncronas para os discentesEle  enfa zou a importância da necessidade de disponibi l i zação de aulas assíncronas para os discentes

que não se  sen rem seguros para retornarem ao ensino híbrido. A professora Alessandra Marconeque não se  sen rem seguros para retornarem ao ensino híbrido. A professora Alessandra Marcone

também comentou sobre a importância da oferta de discipl inas no formato híbrido, mas que não setambém comentou sobre a importância da oferta de discipl inas no formato híbrido, mas que não se

sen a segura para ministrar as discipl inas. Ela alertou para o número de discentes nas turmas, para asen a segura para ministrar as discipl inas. Ela alertou para o número de discentes nas turmas, para a

logís ca do deslocamento dos discentes para a ins tuição e  para a necessidade da disponibi l i zação delogís ca do deslocamento dos discentes para a ins tuição e  para a necessidade da disponibi l i zação de

aula assíncronas para os discentes. A professora Kel iana Dantas lembrou, que neste  momento, umaaula assíncronas para os discentes. A professora Kel iana Dantas lembrou, que neste  momento, uma

parte  dos discentes ainda não estavam completamente imunizados. O professor Jaíl son Machadoparte  dos discentes ainda não estavam completamente imunizados. O professor Jaíl son Machado

comentou sobre a importância da oferta da discipl ina Química Anal í ca Qual i ta va e  Química Anal í cacomentou sobre a importância da oferta da discipl ina Química Anal í ca Qual i ta va e  Química Anal í ca

Quan ta va no formato híbrido. Ele  falou que acredi ta que o número de discentes que estariamQuan ta va no formato híbrido. Ele  falou que acredi ta que o número de discentes que estariam

matriculados na discipl ina não seria tão e levado e  que seria possíve l ,  e  necessário, a oferta no formatomatriculados na discipl ina não seria tão e levado e  que seria possíve l ,  e  necessário, a oferta no formato

híbrido. Ele  também comentou que caso o número de discentes matriculados fosse  e levado, real i zaria ahíbrido. Ele  também comentou que caso o número de discentes matriculados fosse  e levado, real i zaria a

aula em dois momentos no laboratório. O professor Jai l son Machado enfa zou a importância daaula em dois momentos no laboratório. O professor Jai l son Machado enfa zou a importância da

ins tuição fornecer os materiais necessários para a segurança dos discentes. Ele  levantou alguns pontosins tuição fornecer os materiais necessários para a segurança dos discentes. Ele  levantou alguns pontos

sobre o horário da discipl ina e  a forma que poderia ser organizado. O professor Anderson Simõessobre o horário da discipl ina e  a forma que poderia ser organizado. O professor Anderson Simões

enfa zou a importância do professor se  sen r seguro para ministrar a discipl ina no laboratório. Eleenfa zou a importância do professor se  sen r seguro para ministrar a discipl ina no laboratório. Ele

comentou para a necessidade de uma decisão cri teriosa e  que, caso a ins tuição defina pela oferta decomentou para a necessidade de uma decisão cri teriosa e  que, caso a ins tuição defina pela oferta de

algumas discipl inas no formato híbrido, a subcomissão discu sse  com os discentes todas asalgumas discipl inas no formato híbrido, a subcomissão discu sse  com os discentes todas as

possibi l idades e  a estrutura da oferta, para que não ocorressem problemas de gestão acadêmica dopossibi l idades e  a estrutura da oferta, para que não ocorressem problemas de gestão acadêmica do

curso. O professor Anderson Simões enfa zou que a subcomissão precisava definir quais discipl inascurso. O professor Anderson Simões enfa zou que a subcomissão precisava definir quais discipl inas

seriam ofertadas no formato híbrido e  se  os discentes poderiam cursar outra discipl ina na mesma tarde.seriam ofertadas no formato híbrido e  se  os discentes poderiam cursar outra discipl ina na mesma tarde.

Ele  ainda destacou que os discentes teriam a possibi l idade de definir em cursar no formato híbrido ouEle  ainda destacou que os discentes teriam a possibi l idade de definir em cursar no formato híbrido ou

não presencial .  A professora Alessandra Marcone ponderou acerca da importância de que as orientaçõesnão presencial .  A professora Alessandra Marcone ponderou acerca da importância de que as orientações

da subcomissão fossem seguidas por todos os professores do curso. O professor Anderson Simõesda subcomissão fossem seguidas por todos os professores do curso. O professor Anderson Simões

lembrou que a gravação da aula é  uma orientação, mas que, para este  retorno do ensino híbrido, serialembrou que a gravação da aula é  uma orientação, mas que, para este  retorno do ensino híbrido, seria

de suma importância a disponibi l i zação dessas aulas para os discentes. O professor Gesivaldo dede suma importância a disponibi l i zação dessas aulas para os discentes. O professor Gesivaldo de

Figueiredo destacou a necessidade do plano instrucional  conter todas as informações detalhadas sobreFigueiredo destacou a necessidade do plano instrucional  conter todas as informações detalhadas sobre

o ensino híbrido. Ele  ques onou se  já ex is a uma definição da di reção do campus sobre a oferta doo ensino híbrido. Ele  ques onou se  já ex is a uma definição da di reção do campus sobre a oferta do

ensino híbrido. O professor Anderson Simões esclareceu que as subcomissões encaminhariam a decisãoensino híbrido. O professor Anderson Simões esclareceu que as subcomissões encaminhariam a decisão

para a comissão local  aval iar a possibi l idade de início de algumas discipl inas no formato híbrido. A para a comissão local  aval iar a possibi l idade de início de algumas discipl inas no formato híbrido. A 

professora Alessandra Marcone ques onou também sobre a dispensa dos pré-requisi tos para o períodoprofessora Alessandra Marcone ques onou também sobre a dispensa dos pré-requisi tos para o período

2021.2. O professor Jai l son Machado comentou que seria necessária uma nova discussão e  que não era2021.2. O professor Jai l son Machado comentou que seria necessária uma nova discussão e  que não era

favorável  a dispensa do pré-requisi to. O professor Anderson Simões esclareceu que esse  ponto seriafavorável  a dispensa do pré-requisi to. O professor Anderson Simões esclareceu que esse  ponto seria

def inido na próxima reunião do colegiado do curso. O professor Jaíl son Machadodefinido na próxima reunião do colegiado do curso. O professor Jaíl son Machado esclareceu que durante esclareceu que durante

as aulas presenciais no laboratório con nuaria real i zando a transmissão da aula síncrona pelo googleas aulas presenciais no laboratório con nuaria real i zando a transmissão da aula síncrona pelo google
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