


A professora Márcia de Lourdes apresentou sua preocupação com a taxa de evasão que poderia ocorrerA professora Márcia de Lourdes apresentou sua preocupação com a taxa de evasão que poderia ocorrer

no semestre  2021.2 e  comentou que seria importante  que a subcomissão já sinal i zasse  sobre ano semestre  2021.2 e  comentou que seria importante  que a subcomissão já sinal i zasse  sobre a

possibi l idade de um retorno com algumas a vidades presenciais.  O professor Anderson Simõespossibi l idade de um retorno com algumas a vidades presenciais.  O professor Anderson Simões

apresentou sua preocupação com os trabalhos de conclusão de curso, pois muitos discentes estavamapresentou sua preocupação com os trabalhos de conclusão de curso, pois muitos discentes estavam

com dificuldades para o desenvolvimento de suas pesquisas. A professora Graça Negrei ros comentoucom dificuldades para o desenvolvimento de suas pesquisas. A professora Graça Negrei ros comentou

sobre as dificuldades apresentadas por discentes na e laboração do trabalho. Ela sugeriu que na Semanasobre as dificuldades apresentadas por discentes na e laboração do trabalho. Ela sugeriu que na Semana

de Ciência e  Tecnologia fossem fe i tas oficinas para auxi l iar os discentes. O professor Anderson Simõesde Ciência e  Tecnologia fossem fe i tas oficinas para auxi l iar os discentes. O professor Anderson Simões

comentou que esta discussão precisa ser aprofundada, já que o curso apresenta diversos componentescomentou que esta discussão precisa ser aprofundada, já que o curso apresenta diversos componentes

curriculares que trabalham o desenvolvimento e  a escri ta dos trabalhos acadêmicos. A Técnica emcurriculares que trabalham o desenvolvimento e  a escri ta dos trabalhos acadêmicos. A Técnica em

Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou sobre a importância de uma anál i se  docente paraAssuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou sobre a importância de uma anál i se  docente para

uma flexibi l i zação nos prazos da entrega das a vidades aval ia vas, devido à real idade dos discentes,uma flexibi l i zação nos prazos da entrega das a vidades aval ia vas, devido à real idade dos discentes,

neste  momento de AENPs. Ela ainda destacou que esta si tuação de pandemia tem afetado a saúdeneste  momento de AENPs. Ela ainda destacou que esta si tuação de pandemia tem afetado a saúde

mental  tanto dos discentes quanto dos docentes. Maria José  Dantas destacou uma fala do Professormental  tanto dos discentes quanto dos docentes. Maria José  Dantas destacou uma fala do Professor

Anderson Simões sobre a importância da organização didá ca no ambiente vi rtual  de  aprendizagem,Anderson Simões sobre a importância da organização didá ca no ambiente vi rtual  de  aprendizagem,

pois os discentes ingressantes, mesmo par cipando da ambientação, poderiam sen r um desconfortopois os discentes ingressantes, mesmo par cipando da ambientação, poderiam sen r um desconforto

para acompanhar as discipl inas que não possuem essa organização. para acompanhar as discipl inas que não possuem essa organização. Dando con nuidade, o professorDando con nuidade, o professor

Anderson Simões colocou em discussão a possibi l idade de oferta de algumas no formato híbrido, noAnderson Simões colocou em discussão a possibi l idade de oferta de algumas no formato híbrido, no

semestre  2021.2. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, apresentou as discussões quesemestre  2021.2. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, apresentou as discussões que

iniciaram, para o planejamento do retorno ao ensino híbrido, no âmbito dos colegiados superiores e  dasiniciaram, para o planejamento do retorno ao ensino híbrido, no âmbito dos colegiados superiores e  das

comissões da ins tuição. Ela comentou que seriam priorizadas as discipl inas que não foram ofertadascomissões da ins tuição. Ela comentou que seriam priorizadas as discipl inas que não foram ofertadas

em semestres anteriores e  as discipl inas para os discentes concluintes. Entretanto, que as condições deem semestres anteriores e  as discipl inas para os discentes concluintes. Entretanto, que as condições de

biossegurança deveriam ser anal i sadas. A professora Alessandra Marcone apresentou sua preocupaçãobiossegurança deveriam ser anal i sadas. A professora Alessandra Marcone apresentou sua preocupação

em re lação às condições de biossegurança dos discentes e  dos docentes para a oferta do ensino híbrido.em re lação às condições de biossegurança dos discentes e  dos docentes para a oferta do ensino híbrido.

Ela enfa zou que não se  sen a segura para ministrar a discipl ina Química Experimental  I  no formatoEla enfa zou que não se  sen a segura para ministrar a discipl ina Química Experimental  I  no formato

híbrido e  que era favorável  que a discipl ina retornasse apenas no ano le vo de 2022. Maria José  Dantashíbrido e  que era favorável  que a discipl ina retornasse apenas no ano le vo de 2022. Maria José  Dantas

fez alguns esclarecimentos sobre as resoluções e  notas técnicas que orientam este  retorno ao ensinofez alguns esclarecimentos sobre as resoluções e  notas técnicas que orientam este  retorno ao ensino

híbrido, como também, enfa zou a importância do posicionamento dos professores para o retorno. Ahíbrido, como também, enfa zou a importância do posicionamento dos professores para o retorno. A

professora Graça Negrei ros comentou sobre a importância de um planejamento adequado para esteprofessora Graça Negrei ros comentou sobre a importância de um planejamento adequado para este

retorno. O professor Anderson Simões apresentou algumas si tuações que necessi tam ser aval iadas comretorno. O professor Anderson Simões apresentou algumas si tuações que necessi tam ser aval iadas com

cuidado para a execução do ensino híbrido, como, por exemplo, na si tuação em que os discentescuidado para a execução do ensino híbrido, como, por exemplo, na si tuação em que os discentes

es verem em aula presencial ,  seria necessário a disponibi l i zação de uma aula assíncrona para oses verem em aula presencial ,  seria necessário a disponibi l i zação de uma aula assíncrona para os

discentes. Ele  alertou que todos as variáveis devem ser anal i sadas para a tomada da decisão. Odiscentes. Ele  alertou que todos as variáveis devem ser anal i sadas para a tomada da decisão. O

professor Francisco Emanoel  comentou sobre a exposição dos docentes ao disponibi l i zar as gravaçõesprofessor Francisco Emanoel  comentou sobre a exposição dos docentes ao disponibi l i zar as gravações

das aulas e  apresentou um exemplo em que uma docente só disponibi l i za a aula assíncrona mediantedas aulas e  apresentou um exemplo em que uma docente só disponibi l i za a aula assíncrona mediante

apresentação de atestado pelo discente. O professor Emanoel  de Almeida apresentou sua preocupaçãoapresentação de atestado pelo discente. O professor Emanoel  de Almeida apresentou sua preocupação

com as AENPs e  com a ausência dos discentes nos encontros síncronos. Ele  enfa zou a necessidade decom as AENPs e  com a ausência dos discentes nos encontros síncronos. Ele  enfa zou a necessidade de

uma aval iação bem planejada para a oferta do ensino híbrido, sendo necessário aval iar a parte  deuma aval iação bem planejada para a oferta do ensino híbrido, sendo necessário aval iar a parte  de

infraestrutura e , principalmente, a saúde dos envolvidos. A professora Alessandra Marcone mostrouinfraestrutura e , principalmente, a saúde dos envolvidos. A professora Alessandra Marcone mostrou

novamente sua preocupação com a segurança no retorno e  que não era favorável  ao retorno nestenovamente sua preocupação com a segurança no retorno e  que não era favorável  ao retorno neste

momento. Ela enfa zou que no próximo ano le vo se  disponibi l i zava a ministrar uma oficina paramomento. Ela enfa zou que no próximo ano le vo se  disponibi l i zava a ministrar uma oficina para

complemento das discipl inas. O professor Anderson Simões comentou que o retorno pode provocar umacomplemento das discipl inas. O professor Anderson Simões comentou que o retorno pode provocar uma

evasão no curso, já que muitos discentes só estão conseguindo con nuar no curso por causa dasevasão no curso, já que muitos discentes só estão conseguindo con nuar no curso por causa das

a vidades não presenciais.  Ele  apresentou seu posicionamento contrário ao ensino híbrido nestea vidades não presenciais.  Ele  apresentou seu posicionamento contrário ao ensino híbrido neste

momento, mas que seria importante  a subcomissão escutar os professores das discipl inas Químicamomento, mas que seria importante  a subcomissão escutar os professores das discipl inas Química

Anal í ca Qual i ta va e  Química Anal í ca Quan ta va para a tomada de decisão. A professora GeovanaAnal í ca Qual i ta va e  Química Anal í ca Quan ta va para a tomada de decisão. A professora Geovana

Vargas comentou que tem ques onado aos discentes sobre o retorno ao ensino híbrido e  que achavaVargas comentou que tem ques onado aos discentes sobre o retorno ao ensino híbrido e  que achava

que não era adequado o retorno neste  momento, devido a precariedade na infraestrutura. Ela comentouque não era adequado o retorno neste  momento, devido a precariedade na infraestrutura. Ela comentou

que é  necessário uma anál i se  cri teriosa do acompanhamento pedagógico do ensino não presencial  eque é  necessário uma anál i se  cri teriosa do acompanhamento pedagógico do ensino não presencial  e

híbrido simultaneamente, pois aumentará bastante  a demanda docente. A professora Geovana Vargashíbrido simultaneamente, pois aumentará bastante  a demanda docente. A professora Geovana Vargas

re latou que era favorável  a con nuidade do ensino remoto, neste  ano le vo, e  que o ensino híbridorelatou que era favorável  a con nuidade do ensino remoto, neste  ano le vo, e  que o ensino híbrido

deveria retornar somente em 2022. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, fez algumasdeveria retornar somente em 2022. A Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, fez algumas

considerações sobre as resoluções que orientam o ensino não presencial  e  que servi rão de base para aconsiderações sobre as resoluções que orientam o ensino não presencial  e  que servi rão de base para a

oferta do ensino híbrido. Ela alertou para a importância do vínculo dos discentes com o curso e  com osoferta do ensino híbrido. Ela alertou para a importância do vínculo dos discentes com o curso e  com os

docentes para o acompanhamento das a vidades. docentes para o acompanhamento das a vidades. O professor Anderson Simões comentou que i riaO professor Anderson Simões comentou que i ria
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