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Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, sob a presidência do reitor

substituto, Professor Marcelo Bregagnoli , realizou-se a centésima oitava reunião do Colégio de Dirigentes, estando

presentes virtualmente: Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Francisco Vitor de Paula; Evandro Moreira da Silva ;

João Olympio de Araújo Neto; João Paulo de Toledo Gomes; Luiz Flávio Reis Fernandes; Alexandre Fieno da Silva ;

Renato Aparecido de Souza; Sindynara Ferreira e Thiago Caproni Tavares. Professor Marcelo começou a reunião

agradecendo a presença virtual dos gestores e comentou que a reunião aconteceu em caráter emergencial para

um alinhamento sobre o PROEaD devido à quan dade de demandas dos cursos técnicos de candidatos fora do

estado de Minas Gerais. Professor Thiago comentou que não ficou claro no edital se haveria a necessidade da

presencialidade no Polo e na época ficou determinado que não seriam feitas as avaliações presencias. As

a vidades aconteceriam no Polo (vinte por cento da carga horária do curso) e as avaliações não seriam feitas no

Polo para não prejudicar os alunos de localidades mais distantes e os cursos em Poços de Caldas estão

acontecendo desta forma desde o ano passado. Professor Thiago comentou que, segundo o coordenador, as

turmas de outros estados são muito mais comprome das com o curso e tem dado certo. Professor Marcelo disse

que o Ins tuto segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN). Na legislação fala que vinte por

cento da carga horária total do curso tem que ocorrer de forma presencial. A obrigação é da oferta e não em

obrigar o estudante a vir na ins tuição e inclusive na legislação o controle de presença é faculta vo. Nos cursos

de Educação a Distância (EaD) tradicional usava-se esse momento para fazerem as avaliações o que inviabilizava

estudantes de outras ins tuições par ciparem. Na ins tuição hoje, existem casos de estudantes dos estados do

Norte, Nordeste e do Sul fazendo a inscrição. Foram feitas algumas análises e o Campus Avançado de Carmo de

Minas tem adotado um esquema interessante onde nas avaliações, quarenta por cento acontecem de forma

presencial e sessenta por cento de forma online. Nas normas internas do IFSULDEMINAS dizem que, se os

estudantes cumprirem setenta e cinco por cento da par cipação total das a vidades propostas (ações presenciais

e online) ele já estão aptos para receberem a cer ficação exceto nos cursos da área da saúde que tem um

percentual de presencialidade maior. A proposta seria que se u lize no máximo a aplicação de avaliações do total

da nota de até trinta por cento em um momento presencial. Permi ndo que o estudante, com esforço, consiga os

setenta e cinco por cento de par cipação nas a vidades propostas para ele receber a cer ficação. Nas aulas

presenciais quando houver e se houver, dê um foco maior nas aulas prá cas. Professor Marcelo passou a palavra

para o Diretor de EaD, Evandro Moreira da Silva que disse que essa situação já aconteceu no ano passado no curso

de Desenvolvimento de Sistemas em Poços de Caldas e o conselho dado para a unidade foi para concentrar as

avaliações na plataforma. Evandro disse ainda que, conforme foi falado pelo Marcelo Bregagnoli, na LDBN diz que

“ É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância”. Segundo o

Evandro os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) já trazem esta questão de que não vai reprovar por frequência,

o ideal é que venham para as aulas prá cas mas se o estudante de outros estados se dedicarem a priori não irão

se prejudicar. Professor Marcelo perguntou ao Evandro se haverá necessidade de alteração dos PPCs dos cursos.

Evandro disse que não precisa alterar pois o PPC não descreve se a nota será dada  em encontro presencial ou na

plataforma, pelo menos nos que ele já leu até o momento. Informou ainda que fará a leitura dos demais para



verificar. Professor Thiago perguntou se não quiser colocar nada de avaliação no presencial se haveria algum

problema. Evandro respondeu que pode sim e frisou ainda que a fixação é até trinta por cento. Professor Marcelo

disse que essa proposta se for deliberada deverá ter uma certa uniformidade entre as unidades. Professor

Marcelo lembrou a todos que o que ficar deliberado na reunião de hoje, a Diretoria de EaD encaminhará através

de um o cio comunicando a todos os envolvidos em EaD. A proposta apresentada foi de que quando houver a

presencialidade se for a discricionalidade do grupo dos professores e se a gestão local entender a presencialidade

poderá acontecer até trinta por cento ou até mesmo cem por cento de forma remota a avaliação. Reforçou ainda

que a definição da avaliação presencial ou remota não impede a questão da obrigatoriedade da oferta dos vinte

por cento do curso de forma presencial com os componentes prá cos e cumprimento da legislação . Evandro

frisou que toda a discussão se faz para um momento pós pandemia, pois não jus fica a presencialidade nesse

momento e sim quando voltar a normalidade. Evandro comentou sobre a proposta do Professor Renato que disse

que nos cursos superiores o entendimento seja outro pois tem a questão do reconhecimento e os cursos de saúde

que é de cinquenta por cento. Professor Marcelo disse que no momento está sendo deliberado somente o

PROEaD, ou seja, os cursos técnicos com exceção dos cursos na área de saúde que os Conselhos exigem cinquenta

por cento de presencialidade. Professor João Olympio perguntou ao Evandro qual seria a possibilidade mais ágil

para a alteração dos PPCs caso seja necessário. Perguntou também que, se além da presencialidade poderia

também acontecer uma adequação na carga horária pois gostaria de alterar a duração do curso de um ano e meio

para um ano. João Olympio também pontuou as dificuldades dos alunos em fazerem a matrícula através do

sistema “GOV BR” e perguntou se poderia acontecer uma adequação nesse novo formato de matrícula facilitando

para o aluno. Evandro respondeu que, com relação as notas, não haverá necessidade de alteração nos PPCs pois

neles não estão determinados as porcentagens que serão executados na presencialidade ou online. Com relação a

nota Evandro disse ser a favor de um apensamento e disse que vai conversar com a Diretora de Ensino, Márcia

Machado para ver essa possibilidade. Quanto a questão de transformar o curso de dezoito para doze meses, disse

que é a favor e citou o exemplo dos cursos do Campus Pouso Alegre que foi um sucesso mas que isso é para um

outro momento e em próximas ofertas. Com relação às matrículas, Evandro disse que está sendo um sofrimento

para todos e comentou que conversou com o Professor Marcelo mais cedo e explicou que o sistema é pouco

intuitivo é um sistema em que o aluno não consegue ou tem dificuldades mas a ins tuição é pioneira na u lização

do sistema e que dentro dos próximos anos as ações serão feitas somente por meio do “GOV BR”. Comentou que

os Polos tem ligado para esses alunos com dificuldades e prestado orientação juntamente com a equipe da

Diretoria de Assuntos Estudan s. Professor Marcelo deixou claro que o “GOV BR” é um sistema do governo que

tem seu planejamento sendo feito há quinze anos e tem a finalidade de fazer a sistema zação e uniformização

dos serviços do Governo Federal. O IFSULDEMINAS representa a oferta do serviço público e o uso do “GOV BR” é

pioneiro e nesse primeiro momento com alguns problemas, mas acredita que nos próximos seis meses já se possa

ter mais conhecimento e soluções. Salientou o trabalho dos Polos, o que tem feito a diferença em sua forma de

atuação e quando acontecer a mudança do governo o sistema continuará. Professor Luiz Flávio disse que a palavra

“até” trinta por cento ajuda muito na questão e na unidade consegue atender apenas o Curso Técnico em

Informá ca que tem quarenta por cento da nota de forma presencial. Ele disse que o curso já está sendo ofertado

e como fica, os parâmetros são para as novas ofertas ou vale para os cursos que já estão rodando. Outra dúvida é

quanto aos PPCs que tramitaram em todas as instâncias, com os apensamentos se o Conselho Superior (Consup)

teria que aprovar novamente. Professor Marcelo disse que, com os apensamentos, há a necessidade de alteração

nas resoluções mas pensando pelo lado pragmá co, os coordenadores são aqueles que mais visualizam as

dificuldades e complicações e ao acionar o Coordenadores há uma facilidade. Pontuou que seria interessante

também passar pela Câmara de Ensino (CAMEN) e Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão ( CEPE) de uma forma

convocatória especial e mais acelerada. Evandro respondeu ao Professor Luiz Flávio dizendo que: primeiro precisa

ser feita uma leitura no PPC e não vê problema de um curso que está em andamento dentro da normalidade ser

quarenta e a par r da próxima oferta ser 30 por cento. Evandro disse que fará uma leitura dos PPCs e verificar

quais deles necessitam de alterações e consultará a Márcia Machado e sua equipe para definição de como

proceder. Professor Marcelo disse que a reunião de hoje é para um alinhamento do Colégio de Dirigentes.

Professor Francisco salientou o quanto é importante os momentos presenciais na unidade o que trazem de

enriquecimento para o aluno e de qualidade para o curso o que jus ficou a sua proposta de 10 a 30 por cento de

presencialidade. Salientou que ficou claro, se a maioria decidiu por até trinta, ele concorda também. Professor

Marcelo concorda com o Professor Francisco quando diz que a presencialidade tem que acontecer em algum

momento em alguns cursos técnicos e que não dá para falar em Educação Profissional e Tecnológica sem ter

competências e habilidades. O Diretor de Ensino Alexandre Fieno da Silva apresentou a proposta de adotar
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