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Prezados, 

O ano de 2020, de fato, não foi um período fácil para ninguém. Todos nós, docentes, 

técnicos e discentes, vivemos e ainda estamos vivendo um momento de incertezas, angústias, 

preocupações, enfim, estamos com os sentidos à flor da pele. Essas sensações dificultam avaliar com 

sensatez todas as variáveis associadas ao processo. No entanto, enquanto colegiado de curso, 

sabemos que o principal objetivo do curso é manter a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Sabemos também que esse período emergencial é para que o aluno mantenha contato com a 

universidade e assim diminua o prejuízo provocado pela pandemia em função da COVID19. Vale 

lembrar que o período 2020/1 está suspenso e que há  previsão de que  todos os períodos 

subsequentes serão, devidamente, repostos pela instituição. Ou seja, no médio prazo não haverá 

grandes prejuízos no que se refere a oferta das unidades curriculares. 

Em reunião ocorrida no dia 17/12/2020, o colegiado de curso fez uma avaliação do período 

emergencial, considerando a pesquisa elaborada pelo Centro Acadêmico e pela avaliação dos 

professores sobre o período remoto emergencial. Foram levantados os pontos críticos que precisam 

ser resolvidos para garantir mais qualidade no processo ensino-aprendizagem. O principal ponto 

amplamente discutido no colegiado foi o cruzamento das principais reclamações de discentes e 

docentes. De um lado, os discentes reclamando do excesso de atividades, do outro, os docentes 

reclamando do descaso dos discentes com as disciplinas. Para minimizar esses problemas, o 

colegiado definiu ações a serem tomadas em relação ao próximo período emergencial. 

No que se refere aos docentes, o colegiado está sendo mais rigoroso na aprovação dos 

planos de ensino, o que tem causado atraso na publicação dos mesmos na página do curso. Ademais, 

será feita uma reunião para apresentar aos professores as principais reclamações dos alunos e 

solicitar que eventuais problemas sejam minimizados. Ressalta-se ainda que a coordenadoria tem 

tomado o devido cuidado em acolher e analisar as reclamações que são enviadas ao longo do período 

emergencial no prazo mais breve possível. 

No que se refere aos discentes, vale lembrar inicialmente que durante o primeiro período 

emergencial, foi sugerida uma média de 216 ha (3x72ha ou outra combinação) e máximo de 360 ha 

(5x72ha ou outra combinação) a serem cursadas durante o período remoto. Esses números foram 

obtidos em função do período emergencial concentrado, de 12 semanas, comparando a carga horária 

semanal de atividades, conforme quadro abaixo, publicado na página da coordenadoria de curso. 
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Ressalta-se que o período remoto foi planejado para 12 semanas, quando o normal seria 18. 

Nesse sentido, estamos trabalhando com 66% do tempo e entendemos que para manter a qualidade 

do ensino e evitar sobrecarga aos alunos, estes precisam trabalhar com 66% de unidades curriculares. 

No entanto, poucos foram os alunos que seguiram a recomendação de cursar a carga horária média. 

A grande maioria optou por fazer o máximo e se viu sufocada de conteúdo ao longo do período, 

apresentando crises de ansiedade e constantemente reclamando do excesso de atividades, o que pode 

ser verificado a partir da pesquisa que o Centro Acadêmico aplicou aos alunos. 

Nesse sentido, o colegiado de curso, decidiu, baseando-se no §5º do artigo 7º da resolução 

007/2020/CONEP, que para o segundo período remoto emergencial, será adotado como limite de 

carga horária máxima 216 ha que, aproximadamente,  refere-se ao valor da carga horária média 

semanal de um período presencial, 20 ha. Ressalta-se que, por se tratar de um período remoto, 

suportar essa média de carga horária já será difícil. Essa decisão foi amplamente debatida no 

colegiado e estamos confiantes de que se trata de uma escolha acertada para garantir qualidade no 

processo ensino/aprendizagem e preservar a saúde de nossos alunos durante esse período tão difícil. 

Para aqueles que ainda estavam insatisfeitos, o colegiado se reuniu novamente no dia 

23/12/2020 e deliberou em favor da extrapolação de carga horária máxima até o limite de 360 ha que 

será concedido para formandos que necessitarem, impreterivelmente, de 360 ha para integralizar o 

curso, exceto Trabalho Final de Curso (TFC) e Estágio Supervisionado. 

Para finalizar, ressalta-se que como colegiado temos o compromisso com a qualidade do 

curso e, acima de tudo com condições assim como os discentes, nós estamos preocupados com 

possíveis atrasos o atraso no curso que esta pandemia está provocando, mais especificamente, com o 

acúmulo de períodos a serem repostos no retorno presencial. Contudo, entendemos que a principal 

dificuldade apresentada se refere ao tempo para desenvolver as atividades e assimilar todo o 

conteúdo necessário à formação pretendida. Uma solução para o problema seria estender o período 

remoto emergencial para 18 semanas. Talvez seja possível esse debate para um possível próximo 

período remoto. 

 


