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ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte às quatorze horas e dez minutos, pela plataforma
vitural Google Meet, realizou-se a XXII Reunião Extraordinária do colegiado do curso de Agronomia,
mediante prévia convocação da professora Susana Churka Blum, coordenadora do curso de Agronomia, e
com o comparecimento dos seguintes membros: Aiala Vieira Amorim, Albanise Barbosa Marinho, Ana
Carolina da Silva Pereira, Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes, Daniela Queiroz Zuliani (par�cipando como
ouvinte por estar em afstamento para estágio pós-doutoral), Eveline Pinheiro de Aquino, Elisabeth
Linhares Catunda, Fernanda Schneider, Fred Denilson Barbosa da Silva, Geocleber Gomes de Sousa, 
Joaquim Torres Filho, Lucas Nunes da Luz, Luis Gustavo Chaves da Silva, Marcelo Casimiro Cavalcante,
Maria do Socorro Moura Rufino, Max César de Araujo, Rafaella da Silva Nogueira, Susana Churka Blum e
Virna Braga Marques (representantes docentes); Lourenço Marreiros Castelo Branco (representante dos
TAE); Amanda Nayara de Melo Costa e Matheus Felipe Santana (representantes discentes). Jus�ficaram
ausência a docente: Clébia Mardônia Freitas Silva. I - ABERTURA DOS TRABALHOS: a reunião foi mediada
pela Professora Susana Churka Blum (coordenadora do curso), a qual cumprimentou os presentes,
informou a pauta da reunião: Esclarecimentos e decisões sobre o ensino remoto. e deu início aos
informes. Informes: (i) O professor Geocleber falou sobre o evento que o Ins�tuto Federal de Limoeiro
promoveu, o I Simpósio  Remoto de Ciências Agrárias no qual ele par�cipou .   II – ORDEM DO DIA:
1. Esclarecimentos e decisões sobre o ensino remoto: O diretor Lucas Nunes da Luz informou que, como
já havia sido repassado por e-mail, que desde o dia 04/05/20  foi criado um grupo de trabalho pela
reitoria tendo se reunido pela primeira vez no dia 07/05/20. O grupo é formado por diretores
acadêmicos, Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Pesquisa, tendo a finalidade de criar um plano
de aulas remotas, para que seja implementado na Unilab em dois cenários: Primeiro - caso a restrição
social durante esse período de pandemia perdure por um longo tempo e Segundo - caso a Unilab seja
contemplada com o projeto que submeteu ao MEC, pedindo auxílio financeiro para melhorar as
condições de Tecnologia da Informação e Comunicação, considerar uma forma em seus colegiados e
conselhos como devem disponibilizar as aulas remotas, caso perdure esse cenário. Entretanto, este
projeto, que foi subme�do ao MEC pela gestão atual, não passou pelo GT e nem foi cons�tuído pelo
mesmo, mas o GT foi criado em um segundo momento para dar uma resposta ao projeto enviado ao
MEC. O diretor ainda relatou que no âmbito desse projeto houve muita discussão, levantamento e
dúvidas independentes dos Ins�tutos e direções, como já foi disponibilizado por e-mail. O projeto
apresenta várias fragilidades  e não contempla a realidade dos alunos da Unilab, e foi subme�do antes
mesmo que a pesquisa/censo sobre acesso a tecnologia �vesse sido finalizada. Quando a  pesquisa de
acesso a  internet foi feita, apenas 44,86% deram o retorno, concluindo-se que 25% não tem acesso. A
preparação para este cenário é algo bem di�cil de se encaixar para o curso de Agronomia por vários
mo�vos. O  diretor Lucas ainda afirma que, a primeira coisa que precisa levar em consideração é que não
estamos falando  de ensino a distância, não estamos falando da alteração do PPC do curso, não estamos
falando da inserção dessa alteração neste momento do PPC, estamos falando em como con�nuar as
a�vidades de ensino via aulas remotas durante o período da pandemia, e ele ressalta que já ques�onou
tanto o GT como a gestão superior acerca das portarias implementadas e a regulamentação do ensino
remoto. Atualmente na Unilab, o único curso de graduação presencial que apresenta o ensino a distância
regulamentado é o IEDS. O curso de Agronomia tem algumas aulas remotas atualmente na gradução,
mas estas aulas não são regulamentadas. Para corrigir isto, a própria Universidade há um tempo atrás,
ainda no fim da gestão da professora Andrea  Linard na PROGRAD e no início da gestão do professor
Edson, fizeram circular algumas portarias acerca de aulas remotas e es�mularam os cursos a introduzir
essa aulas remotas nas suas ro�nas, mas nunca alertaram para regulamentação dessas no PPC dos
cursos. O diretor ainda ressaltou que, nesse momento, precisamos tratar única e exclusivamente desse



cenário de crise e entender o que o IDR quer nesse momento. Queremos voltar com esses sistemas de
aulas remotas? Se optarmos por voltar, é para todas as disciplinas? Serão incluídas a�vidades de pesquisa
e extensão? Quais são as disciplinas que poderiam voltar sob aulas remotas e que teoricamente não
causariam prejuízos? Quais são aquelas que não podem? E mais: como estão os estudantes em relação a
essas aulas? Para encerrar a sua fala, o diretor Lucas deu a sua opinião: na ul�ma reunião do NDE que
par�cipou como convidado, falou que se �vesse que voltar o semestre com aulas  remotas, que voltem o
úl�mo  e o primeiro semestres, e que não haja a entrada do meio do ano, por que isso faria andar uma
parte do curso e teoricamente causaria menos prejuízo. Esta seria uma proposta mas ainda teria que
organizar os estágios que podem ser feitos na Fazenda. Nos demais Ins�tutos (IH e IL)  há maior facilidade
da adesão do semestre remoto, porque não tem aulas prá�cas. Mesmo apenas com aulas  teóricas,
alguns docentes tem receio dessa nova metodologia, porque a universidade não dispõe de uma
plataforma oficial para oferecer essas aulas, o que tem seria o AVA para a EAD. A proposta da Unilab é
que seja feito um arranjo e enviadas as aulas via  SIGAA ou Youtube. Os docentes dos outros Ins�tutos
estão ques�onando os direitos autorais, exposição pública, e diante do problema polí�co que está se
vivendo qualquer fala pode ser colocada fora o contexto, e  muitos docentes não querem se expor. Nos
Ins�tutos onde há aulas prá�cas existe uma diferença:  no IEDS por exemplo, o EAD está
regulamentada no PPC, no ICS há a portaria que autoriza o funcionamento para agilizar a formação de
novos profissionais da saúde. No ICEN existem problemas iguais aos da Agronomia, principalmente nas
disciplinas de Química e Física. O diretor encerrou sua fala e está aberto às perguntas dos
presentes. A professora Elisabeth perguntou o que são aulas remotas na perspec�vas da Universidade?
O diretor Lucas respondeu  que as aulas remotas seriam por meio do uso de qualquer ferramenta de
comunicação para a transmissão de conteúdos, como aulas gravadas, vídeo-aulas, aulas gravadas 
postadas no SIGAA, Youtube ou outra plaforma de compar�lhamento. A professora Albanise perguntou
se é possível voltar apenas algumas turmas e outras não?  O diretor respondeu que a ideia central da 
Universidade era voltar a todas as a�vidades, mas  que a PROGRAD voltou atrás e propôs que nos cursos
onde não se consiga voltar com todas as a�vidades, que sejam priorizadas as turmas finais, dando
oportunidade de conclusão para os estudantes formandos.  Ele ainda colocou que não existe perspec�va
de retorno do calendário acadêmico e que o projeto subme�do ao MEC pela gestão superior propõe a
conclusão do semestre 2020.1 e 2020.2 em apenas 7 meses. A professora Eveline fez uma observação
quanto ao projeto, que seu �tulo contempla Semestre remoto, e ques�onou se é um projeto para 
viabilizar a conclusão do semestre 2020.1 e 2020.2 através de aulas virtuais mantendo assim as condições
de isolamento social.  Então seria a conclusão de 2 semestres em isolamento social, com a possibilidade
de reinício do calendário escolar para forma presencial. O professor Joaquim relatou sobre uma pesquisa
que realizou com estudantes acerca do acesso destes à internet. 80%  dos alunos  de Microbiologia, 53%
dos alunos de Fitopatologia, 69,2% dos alunos de Manejo têm acesso a internet. Os demais alunos que
não tem acesso, terão problemas para baixar e fazer downloads. Professora Ana Carolina deu a sua
palavra dizendo que esse projeto, no seu ponto de vista, está ilegal por conta das portarias que
foram lançadas pelo MEC, e que existe um limite máximo de carga horária para essa modalidade de
ensino, e que isso não resolveria o problema, sendo mais sensato manter a suspensão do semestre. O
professor Marcelo informou que passou por email o plano de medidas adotadas pela Unicamp voltar  a
normalidade, e que seria interessante olhar a experiência dessas Ins�tuições que são bem estruturadas,
falou também sobre as dificuldades no SIGAA e dos alunos para terem acesso. O discente Matheus falou
sobre o seu repúdio em relação a criação do referido GT para decidirem, sem presença dos alunos
presentes, sobre as aulas remotas. Ele disse que se houver um aluno de fora, já estão descartadas essas
aulas, e falou sobre a  dificuldade de alguns alunos, sem acesso à internet. Professora Eveline opinou
sobre todas as limitações, e que não vê a possibilidade de aulas emergenciais no momento. A professora
Susana relatou que algumas Universidades estão discu�do em oferecer o sistema remoto para alguns
alunos e depois oferecer novamente tais disciplinas para aqueles que não conseguiram. O professor
Joaquim falou que precisamos ter ciência que a educação não pode ser improvisada, e que existem
inúmeras tecnologias para aulas à distância, mas que tais metodologias necessitam algumas tecnologias,
e propôs que se levasse em nome do IDR uma proposta de planejamento inicial para se estruturar o
ensino hibrido. Ele não vê o IEAD conseguindo dar um suporte a todos.  O professor Marcelo  falou que
estão pensando em implementação em quanto que deviam pensar qual é a proposta pedagógica do
projeto, ele acha que não deveria  estar sendo discu�do isso. Ele ainda relata que os professores devem
se preparar primeiro para depois repassar conteúdo aos alunos. Foi realizada então a votação, com a



seguinte pergunta: Sobre a possibilidade de retorno das a�vidades  durante o período da pandemia via
aulas remotas, você se considera favorável ou desfavorável? Foram contabilizados 18 votos
desfavoráveis,  1 favorável e 2 abstenções. A professora Virna falou sobre as capacitações poderem ser
assíncronas, que seria bem melhor por ter outras demandas no período da manhã com seus filhos. O
professor Joaquim relata que a Universidade precisa fazer um planejamento para montar um grupo
maior, para que seja implantado dentro de cada Ins�tuto e desenhar cenários futuros para não pegar
ninguém de surpresa. Falou ainda que todos os docentes do Ins�tuto querem uma capacitação. O diretor
se posicionou em nome do Ins�tuto e decidiu que irá con�nuar  paralisado até a portaria do MEC de 16
de junho. Caso haja alguma mudança convoca outra reunião para decidir. O professor Marcelo pediu
precaução ao diretor sobre esse encaminhamento, e que se acaso vier ordens superiores teremos que
respeitar. A professora Virna comentou sobre o que o Lourenço falou sobre a par�cipação dos técnicos,
porque seria dificil executar algumas demandas, por causa da fazenda , das prá�cas agricolas, dos
laboratórios,  dos Estágios, etc.   II-ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, a
professora Susana agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às
dezessete horas. Para constar, eu, Madeline Maia, auxiliar administra�vo, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada,será assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros do colegiado.
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