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Ao  décimo  dia do mês de junho de dois mil e vinte e um às quatorze horas, pela
plataforma virtual Google Meet, realizou-se a XXIV Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Agronomia, mediante prévia convocação da professora Susana Churka Blum, professora efe�va e
coordenadora do curso de Agronomia, e com o comparecimento dos seguintes membros: Andrezza
Araújo de França, Ana Carolina da Silva Pereira, Aiala Vieira Amorim, Ciro de Miranda Pinto, Daniela
Queiroz Zuliani, Eveline Pinheiro de Aquino, Elisabeth Linhares Catunda, Francisco Nildo da Silva,
Jaqueline Sgarbi Santos, Marcelo Casimiro Cavalcante, Maria Clarete Cardoso Ribeiro, Maria do Socorro
Moura Rufino, Maria Ivanilda de Aguiar, Silas Primola Gomes, Susana Churka Blum e Virna Braga
Marques (representantes docentes), Antônio Leonardo Santana, Maria Josélia Gomes dos Santos,
Amanda Nayara de Melo Costa, Messias João Eduardo e Gabriel Jucá Pereira Oliveira (representantes
discentes) e Madeline Maia (apoio administra�vo). Jus�ficaram a ausência os professores: Luís Gustavo
Chaves da Silva, Geocleber Gomes de Sousa, Joaquim Torres Silva, Karine Cris�ane de Oliveira Souza  e
Maria Clarete Cardoso Ribeiro   I – ABERTURA DOS TRABALHOS: A coordenadora do curso deu as boas-
vindas aos integrantes do colegiado iniciando a reunião com as ordens do dia.  II - ORDEM DO DIA: 1º
Ponto de pauta: Apresentação dos resultados das pesquisas docente e discente pelos membros do NDE
- 1.1 Avaliação docente: O docente Marcelo Casimiro Cavalcante informou que copilou os resultados do
formulário repassado pela coordenação por e-mail para os docentes a respeito do semestre 2020.1. O
formulário con�nha 13 perguntas, e foram ob�das 19 respostas (em torno de 70% do corpo docente).
Questão 1: Sobre os equipamentos que u�lizam para elaborar aulas, em torno de 95% u�lizam
equipamentos próprios. Questão 2: Como faz uso da Internet, 100% u�lizam internet pessoal, 30% dados
móveis, 15% nunca �veram problema com internet, quase 70% �veram problemas com internet, e 1%
u�liza conexão com fibra.  Questão 3:  Capacitação para o ensino remoto, 31% receberam de forma
sa�sfatória, 42% responderam que não foi suficiente, 26% receberam capacitação de outras ins�tuições,
16% não receberam nenhuma capacitação, 10% já tem um conhecimento prévio das ferramentas, os
outros receberam capacitação dos próprios colegas e se capacitaram pela internet. Questão 4: Sa�sfação
com o  uso das plataformas, a maioria se sen�u bastante sa�sfeito com o uso do Google Meet, sendo que
as plataformas Zoom e  Conferência Web pra�camente não foram u�lizados. Questão 5: U�lização da
plataforma para disponibilizar materiais para o ensino remoto, todos u�lizaram o SIGAA, YOUTUBE e
GOOGLE SALA a maioria não u�lizou, mas os que u�lizaram se mostraram sa�sfeitos. O
compar�lhamento de materiais por E-MAIL e nuvem foi u�lizado pela maioria com sucesso. Questão 6:
Métodos de transmissão de conteúdo, Aulas teóricas síncronas: a grande maioria está sa�sfeito, já a
Disponibilização das gravações: teve uma percepção variável e a maioria não disponibilizou. Questão 7:
Interação e manter o interesse dos estudantes, foram mencionadas como a�vidades sa�sfatórias: Aulas
teóricas síncronas, Aulas prá�cas síncronas e Seminários Questão 8: Tempo da duração de aulas,
constatou-se que as aulas síncronas por vídeo conferência ainda estão com uma duração acima do
recomendado. Questão 9: Métodos de avaliar o Conhecimento, muitos u�lizaram Teste de múl�pla
escolha e estavam sa�sfeitos, assim como Avaliações disserta�vas, Pesquisas bibliográficas e Seminários
Questão 10: Retorno das aulas ministradas, 63% recebeu retorno posi�vo, nenhum recebeu feedback
nega�vo, 36% obteve retorno com aspectos posi�vo e nega�vo, 10% nunca teve retorno. Questão 11:
Tempo de preparação das aulas, a maior parte dos docentes gasta mais do que a carga horária de sala de
aula para a preparação das aulas. Questão 11: Disciplinas par�lhadas, houve sa�sfação, sendo 61%



classificado como muito bom e 38% como bom. E por úl�mo perguntou-se sobre como a Coordenação
poderia auxiliar mais no ensino remoto e uma das sugestões foi a de que a Ins�tuição precisa promover a
formação con�nuada sobre o ensino remoto. 1.2 Avaliação discente: A docente Andrezza, também
membro do NDE, ficou responsável em copilar as informações do formulário repassado aos discentes
in�tulado “Percepções dos discentes de Agronomia sobre metodologias empregadas pelos docentes nas
disciplinas no formato remoto”. Deste, 73 discentes par�ciparam respondendo (cerca de   19% do total
de 380 discentes matriculados). A professora fez então um resumo enfa�zando as questões aplicadas.
Quanto aos respondentes do ques�onário, sendo que 51% estavam do 1º ao 5ºsemestre, 37,5% entre 7º
e 9º semestre, 2,8% no 6º semestre e 5,6% no 10º semestre. Relação aos equipamentos e eficiência dos
mesmos e �po de internet; mais de 50% dos respondentes acompanham as aulas por notebook ou
smartphone de uso próprio e uso exclusivo. Os equipamentos são suficientes para assis�r as aulas
videoconferência, baixar e enviar arquivos e redigir textos. Entretanto, eles relatam dificuldades com
textos longos. Quanto ao acesso à internet a maioria relata que passa por dificuldades técnicas por pelo
menos 2 vezes na semana, e estes u�lizam internet própria via cabo, fibra óp�ca ou rádio, enquanto 13%
dos discentes u�lizam dados móveis fornecidos pela Unilab. Métodos de aula e avaliação: O Google Meet
foi a plataforma mais u�lizada e 48,6% dos usuários estão sa�sfeitos. Um total de 54% dos respondentes
apontou que as aulas síncronas devem ser até 60min e o nível de sa�sfação para com os métodos de aula
foram de 31,5% para aulas síncronas, 21% para encontros virtuais para �rar dúvidas e 45% para aulas
gravadas. Sobre os métodos de avaliação, 56% dos respondentes preferem testes de múl�pla escolha,
avaliações disserta�vas ficou com 24,6%, pesquisas bibliográficas com 24,6%, seminários gravados com
20% e outras a�vidades em 23%. Em relação a par�cipação nas disciplinas de Prá�cas Agrícolas 43% dos
respondentes não fizeram a disciplina. Foram apontadas algumas sugestões como: ministrar mais aulas
antes de passar seminários; disponibilizar as aulas gravadas, dar orientação aos alunos para que realizem
algumas a prá�cas em suas casas, caso persistam as aulas remotas. Outros sugeriram que as prá�cas
devem ocorrer exclusivamente de forma presencial com devidas medidas de segurança e divisão das
turmas de dos professores.  Quanto ao Apoio do curso ao discente: 44% dos respondentes estão muito
sa�sfeitos com as ações da coordenadora do curso, 28,7% com secretaria do curso, e 15% com
representantes discentes. Dos respondentes, 52% não u�lizam o Programa Pulsar e 40% não u�lizam
monitoria, indicando que estes serviços devem ser mais divulgados entre os estudantes. Dentre as
sugestões comentou-se que há necessidade de os professores reforçarem aos discentes de primeiro e
segundo semestres sobre o programa Pulsar. Apontou-se a necessidade do auxílio de mais uma pessoa
para ajudar a Madeline devido   a maior demanda nesse período pandêmico, para agilizar os
atendimentos. Houve elogios para o atendimento no geral. Reforçou-se, dentre os discentes que
houvesse a disponibilização das aulas gravadas, maior disponibilidade dos professores para atender os
alunos, respondendo prontamente aos   e-mails, por exemplo. Outro fato mencionado é que as aulas
sejam mais intera�vas e que as aulas híbridas não devem ser apenas teóricas.  E assim a professora
Andrezza finalizou sua fala. A prof. Susana abriu espaço para discussões sobre os formulários e
encaminhamentos gerais. O representante discente Gabriel concordou com as aulas síncronas com
duração máxima de 60min e enfa�zou a necessidade e mais mecanismos de interação entre os discentes
nas aulas síncronas. Ele ainda repudiou o comentário de um docente sobre a perda de auxílio em caso de
reprovação, já que estamos com muitas dificuldades no período remoto. A professora Jaqueline trouxe
duas considerações: uma a respeito do horário das aulas, compar�lhando a experiência de 60min de aula
síncrona e outros 50 min de a�vidade e a outra reflexão é a respeito das prá�cas, reforçando que   não
existem prá�cas remotas, mas um aumento de teorias.  A professora Daniela relata que tem feito
a�vidades complementares antes de iniciar as aulas síncronas e assim tem sur�do efeito. A professora
Elisabeth relata que sobre a questão de tempo de aula das suas disciplinas não tem sido diferente do
período pré pandêmico, mas que ela tem tentado trazer a�vidades mais intera�vas que todos par�cipem.
Dessa forma, diminuindo o tempo prejudicaria diretamente no conteúdo. A professora Ana Carolina fez
algumas considerações apontando que o ponto crucial é que as aulas devem ser gravadas, porque muitos
discentes não têm esse acesso à internet naquele momento e poderiam ficar prejudicados. Os
representantes discentes Messias e Josélia chamaram atenção para o fato de a necessidade de alguns
professores rever a metodologia para que as aulas não fiquem cansa�vas e monótonas. E a discente
Josélia comentou sobre a cobrança excessiva dos professores. O representante discente Gabriel informou
que com a colação da discente   Fáusia, o discente Antônio Leonardo passa a ser o �tular. A professora
Susana finalizou com os encaminhamentos a respeito da pesquisa sobre o semestre remoto: Aulas mais



curtas, com disponibilização de a�vidades ou intervalos; Notas sobre resumo das reuniões
(responsabilidade da representação estudan�l); Aulas Prá�cas (número reduzido e com turmas
menores); Disponibilização de aulas gravadas. 2º Ponto de pauta:  Aprovação da Ata da reunião
anterior, relatora: professora Susana Churka Blum. A professora informou que a ata foi disponibilizada
por e-mail, como não houve nenhuma manifestação a ata foi aprovada por unanimidade e disponibilizada
para assinatura no bloco 5558.  3º Ponto de pauta: Declaração de disciplinas com a�vidades presenciais
e local das a�vidades. a relatora informou que desde a reunião passada que ocorreu no mês de abril,
foi comentado da necessidade do planejamento das aulas prá�cas, sendo que os docentes deveriam
enviar por e-mail. Como os planejamentos não foram enviados, reforça-se o pedido mais uma vez, já
que é importante que a coordenação do curso tenha esses registros em função da comprovação dos
pedidos de auxílio transporte pelos discentes junto à PROPAE. INFORMES FINAIS: A prof. Susana
informou sobre o concurso de prof. Subs�tuto para as vagas de Economia e Administração Agrícola,
enfa�zando aos estudantes que todas as etapas se encontram no Instagram do IDR. Na mesma linha
também a professora informou que o professor de Química Geral e Analí�ca também iniciará as
a�vidades em breve.  ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, a professora Susana
agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e quinze
minutos. Para constar, eu, Madeline Maia, assistente de apoio a gestão, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos membros do colegiado.

Documento assinado eletronicamente por EVELINE PINHEIRO DE AQUINO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/07/2021, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO MOURA RUFINO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/07/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLA DA SILVA NOGUEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/07/2021, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CLARETE CARDOSO RIBEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/07/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETH LINHARES CATUNDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/07/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA IVANILDA DE AGUIAR, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/07/2021, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CIRO DE MIRANDA PINTO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 29/07/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SUSANA CHURKA BLUM, COORDENADORA DE CURSO,
em 29/07/2021, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRED DENILSON BARBOSA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 04/11/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por AIALA VIEIRA AMORIM, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 10/11/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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