
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR. Aos oito (08) 
dias do mês de maio de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas (14h), 
reuniram-se via RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – os seguintes 
membros do colegiado do Curso de Especialização em Docência na Educação 
Superior: Profª Adriana Paes de Jesus Correia; Profª Alda Roberta Torres; Profª 
Amanda Cristina Teagno Lopes Marques; Profª Elisangela Lizardo de Oliveira; 
Prof. Fernando Henrique Protetti; o representante do segmento administrativo 
Caio Cabral da Silva; a representante do segmento discente Karina Fernandes 
Oliveira. Com a palavra, a presidenta do Colegiado, Prof.ª Amanda Cristina 
Teagno Lopes Marques, apresentou a pauta para discussão. Pauta: 1. 
Deliberação sobre a possibilidade de retorno às aulas por via remota à luz 
da Portaria IFSP 7020/2020. Lê-se na Portaria, Art. 4º. Autorizar a realização de 
aulas a distância para os cursos de pós-graduação respeitando os percentuais 
definidos na regulamentação vigente, com posterior reorganização do calendário 
acadêmico destes. § 1º As aulas a distância para os programas de pós-
graduação stricto sensu ocorrerão conforme normas da CAPES – Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. § 2º As aulas a distância para 
os cursos de pós-graduação lato sensu ocorrerão após deliberação do colegiado 
do curso. A coordenadora relatou que a Portaria faculta a retomada das aulas 
via remota aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, ainda que o calendário do 
Câmpus esteja suspenso, o que demanda deliberação pelo Colegiado de curso 
e atendimento à totalidade dos estudantes matriculados. Comunicou que uma 
Instrução Normativa regulamentando o retorno está em elaboração, e em breve 
deve ser publicada, conforme discutido em reunião realizada com o Pró-Reitor 
de Pesquisa do IFSP no dia 06/06. Informou que, em pesquisa realizada junto 
aos discentes no mês de abril, obteve 22 (vinte e duas) respostas (de um total 
de 26 estudantes), dos quais 1 (um) informou não ter condições de acesso a 
computador em sua residência, e 14 (quatorze) manifestaram à época 
preocupação com o acúmulo de tarefas e pouco tempo para conseguir 
acompanhar os estudos. Após essa explanação inicial, a coordenadora passou 
a palavra à representante discente Karina Fernandes Oliveira, que comentou 
que, em reunião realizada com a turma ingressante em 2020, da qual 
participaram 10 (dez) discentes, 7 (sete) manifestaram o desejo de retomar as 
aulas de maneira remota, desde que seja garantida a interatividade no processo 
ensino-aprendizagem. Em atendimento a questionamentos apontados pela 
representante discente, advindos do grupo de estudantes do curso, a 
coordenação respondeu que a adoção do regime de aulas remotas em 
substituição às aulas presenciais tem caráter excepcional e transitório, não 
demandando alteração do PPC do curso conforme disposto no art. 11 da 
Instrução Normativa IFSP/PRP n. 01/2020 (Art. 11. A substituição temporária e 
excepcional das atividades letivas presenciais em atividades remotas não 
dependerá de adequação dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) e dos 
Planos de Ensino vigentes, salvo orientação contrária do Conselho Nacional de 
Educação e do MEC). As atividades que vierem a ser realizadas remotamente 
comporão a carga horária do curso, e podem ser efetivadas mediante 
webconferência, momentos para discutir textos, atividades escritas, fazendo-se 
necessário organizar um Plano de Trabalho. Em relação à monografia, a 
coordenadora informou a possibilidade de defesa online, conforme disposto na 
Instrução Normativa IFSP/PRP n. 2/2020, bem como a continuidade dos 



trabalhos de orientação via remota. Quanto ao prazo para integralização do 
curso, a Instrução Normativa IFSP/PRP n. 2/2020, em seu artigo 5º, estabelece 
a prorrogação do prazo em 6 (seis) meses a contar do retorno do calendário (Art. 
5º. Fica prorrogado por 180 dias, após o fim da suspensão do calendário, o prazo 
de integralização dos cursos de lato sensu). Com vistas a assegurar o direito de 
prorrogação aos estudantes que se encontram em fase de produção de suas 
monografias, a professora Alda sugeriu que a coordenação encaminhe um ofício 
à PRP com o questionamento, uma vez que caso o calendário seja retomado 
ainda em julho a prorrogação não beneficiará os estudantes cujos prazos findam 
em dezembro. A representante discente apresentou ainda o questionamento em 
relação às Atividades Complementares. A coordenadora explicou que não há 
registro de AC via SUAP, e está em contato com a CRP – Coordenadoria de 
Registros Escolares – para que seja viabilizada uma forma de encaminhamento 
de documentação para análise e validação. O servidor Caio Cabral sugeriu a 
utilização de formulário institucional para encaminhamento e armazenamento do 
material. Em continuidade à discussão sobre a viabilidade de retorno às aulas 
de maneira remota, foram levantados argumentos no sentido de considerar a 
dificuldade que os estudantes podem estar tendo em relação ao tempo e às 
condições de estudo, e a necessidade de propor uma nova dinâmica de trabalho 
que considere tempo para leitura e preparação, além dos encontros síncronos. 
Trata-se de pensar em estratégias que garantam a participação e a 
aprendizagem dos estudantes. É possível, também, retornar às aulas e, após um 
período de adaptação e experimentação, avaliar a viabilidade da proposta. A 
coordenação explicitou que o posicionamento do DHU – Departamento de 
Humanidades – vai no sentido de apoiar o retorno de maneira remota (em caráter 
emergencial, não configurando substituição de cursos presenciais por cursos na 
modalidade EaD) no segundo semestre, e destinar os meses de junho e julho ao 
planejamento do trabalho. A representante discente sugeriu a realização de uma 
pesquisa via formulário com os estudantes da turma ingressante em 2020, 
levantando a viabilidade de aulas remotas. Sugeriu-se, também, a convocação 
dos estudantes para uma reunião a fim de discutir o retorno. O servidor Caio 
destaca a importância de contactar os estudantes que não responderam ao 
questionário por outras vias como, por exemplo, contato telefônico, solicitando à 
CRP a listagem de contatos. Pondera-se a necessidade de que os professores 
que ministram disciplinas no 1º semestre reúnam-se previamente para propor 
um esboço de plano de trabalho para retomada das aulas, plano esse a ser 
apresentado e discutido com os discentes em reunião online a fim de ajustar a 
proposta. Deliberou-se, portanto, pela retomada das aulas remotamente no 2º 
semestre, e pela utilização dos meses de junho e julho para planejamento e 
reaproximação aos estudantes. Como encaminhamentos, a representante 
discente Karina elaborará formulário para pesquisa com os discentes do 1º 
semestre com vistas a produzir dados sobre sua condição de realizar aulas 
remotas, além de informá-los sobre reunião com coordenação e professores das 
disciplinas a realizar-se em 18/06, quinta-feira, às 10h, via RNP. Optou-se por 
organizar a reunião no horário de aula da turma, considerando-se que, em tese, 
teriam esse tempo disponível para a frequência ao curso. A professora Adriana 
sugeriu começar a reunião com os estudantes apresentando os dados da 
pesquisa realizada. Ainda em relação aos encaminhamentos, haverá uma 
reunião entre os docentes que atualmente ministram aulas no curso – Alda, 
Amanda e Fernando – para planejamento de uma proposta para retomada das 



aulas, reunião esta a ser realizada em 12/06, sexta-feira, das 9h30 às 11h30. 
Além disso, a coordenadora encaminhará ofício à PRP questionando o prazo 
para integralização do curso, e verificará possibilidades para entrega e análise 
de documentação referente a ACs. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às quinze horas e trinta minutos (15h30) e eu, Amanda Cristina 
Teagno Lopes Marques, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será 
assinada pelos demais presentes. 
 
Profª Adriana Paes de Jesus Correia __________________________________ 

Profª Alda Roberta Torres ___________________________________________ 

Profª Amanda Cristina Teagno Lopes Marques __________________________ 

Profª Elisangela Lizardo de Oliveira __________________________________ 

Prof. Fernando Henrique Protetti _____________________________________ 

Caio Cabral da Silva _______________________________________________ 

Karina Fernandes Oliveira __________________________________________ 


