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Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte deu-se início a Reunião Extraordinária 1 

do Conselho Diretor do CAHL, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, através 2 

da plataforma digital Google Meet, para tratar do seguinte ponto de pauta: 1.Minuta sobre 3 

Atividades de Ensino e Aprendizagem Remotas. A presidente da sessão, professora Dyane 4 

Brito, leu a pauta. Estavam presentes os Conselheiros: Dyane Brito, Sérgio Guerra, Luciana 5 

Brito, Archimedes Amazonas, Jurema Machado, Antônio Mateus, Ana Rosa Marques, Priscila 6 

Miraz, Albany Mendonça, Emi Koide, Lys Vinhaes, Juciara Nogueira, Doraliza Monteiro, Antônio 7 

Liberac, Jussara Maia, Carlos Costa, Heleni de Ávila, Luís Flávio Godinho, Iuri Nobre, Bárbara 8 

Lima, Everton Suzart. Estiveram também presentes os servidores convidados Dorotea Bastos, 9 

Leonardo Freitas, Walter Fraga, Suzane Pinho, Péricles Diniz, Ivan Americano, e os ouvintes, 10 

Fabrício Lyrio, Juvenal de Carvalho, Rita Doria, Luiz Nova. Professora Dyane Brito iniciou a 11 

reunião agradecendo a presença dos Conselheiros e servidores convidados e ouvintes, 12 

passando à fala da Representante Discente, Bárbara Lima, que fez a leitura de uma carta, 13 

assinada pela professora Renata Pitombo Cidreira, em homenagem ao ex-aluno Baga de 14 

Bagaceira, possivelmente vítima da Covid-19. Na carta, a docente ressaltou a importância da 15 

palavra resistência, que norteou a forma de pensar e agir do homenageado. Nesse contexto, a 16 

professora Dyane Brito informou sobre o início das obras no Pavilhão de aulas Leite Alves, que 17 

se dará com a preservação das interferências de Baga de Bagaceira, constantes nas paredes do 18 

prédio. 1.Minuta sobre Atividades de Ensino e Aprendizagem Remotas. Professora Dyane 19 

Brito explicou que cada área, colegiado e representação estudantil terá de três a cinco minutos 20 

para expor o resultado dos debates feitos internamente. Professora Suzane Pinho, pela Área de 21 

Conhecimento Arte e Patrimônio, considerou que a minuta deve conter um detalhamento das 22 

participações docente e discente, havendo a necessidade de rever os pontos A e B do 23 

documento. Ressaltou que o SIGAA não contempla certos formatos de aula. Apontou a 24 

necessidade de que sejam mantidas as orientações de TCC e de dissertação, como atividades de 25 

ensino. Destacou que as atividades de extensão já estão sendo desenvolvidas pelos Colegiados, 26 

e serão mantidas. Professora Lys Vinhaes trouxe as ponderações da Área de Conhecimento 27 

Ciências Sociais Aplicadas, explicando não se tratar de ensino à distância, mas de uma proposta 28 

de ensino emergencial remoto. Considerou que há problemas de infra-estrutura para docentes, 29 

discentes e técnicos, de modo que há a necessidade de garantir apoio e capacitação, a 30 

professores e técnicos, para atuação remota. Propôs a oferta de disciplinas para todas as 31 

turmas, havendo um cuidado especial para ingressantes e concluintes, com demandas 32 

específicas de TCC, ACC, disciplinas obrigatórias e optativas. Professor Péricles Diniz expôs o 33 

resultado da reunião ocorrida entre os Colegiados de Comunicação, Publicidade e Propaganda e 34 

da Pós-Graduação em Comunicação. Professores e discentes do Curso de Publicidade e 35 

Propaganda construíram uma proposta com cinco componentes para o período emergencial, 36 

sendo quatro optativas e uma obrigatória. Professores e discentes do Curso de Jornalismo, por 37 

sua vez, optaram por desenvolver atividades de extensão, com o objetivo de que tais atividades 38 

possam ser aproveitadas como atividades complementares ou componentes optativos. Por fim, 39 

professores e discentes do Mestrado em Comunicação optaram pela oferta de atividades 40 
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remotas, procurando evitar a transposição de atividades do PPC para o modo remoto. 41 

Professora Luciana Brito, representando o Colegiado de História e a Área de Conhecimento 42 

História, Historiografia e Ensino, propôs fosse feito o planejamento, matrícula e capacitação, 43 

entre final de julho e início de agosto, e que o início do semestre ocorresse no dia primeiro de 44 

setembro, finalizando em dezembro. Propôs, ainda, a oferta de pacote de dados para discentes 45 

e docentes, a definição de carga horária docente, sem redução da mesma, em caso de 46 

disciplinas compartilhadas, e treinamento das plataformas virtuais, como condicionantes à 47 

implementação das atividades remotas, além do semestre de três meses, e não de dois. 48 

Relatou preocupação com a segurança das salas virtuais e quanto aos direitos autorais. 49 

Professor Antônio Liberac, representando o Mestrado de História da África, da Diáspora e dos 50 

Povos Indígenas, trouxe dúvidas acerca do calendário, que terá início em setembro. Indicou que 51 

a orientação seria por uma atividade obrigatória, e que a atividade de mídia em geral poderia 52 

ser organizada de modo remoto. Revelou que a parte mais tensa é a parte do ensino, 53 

especialmente quanto à participação dos estudantes, de modo que serão oferecidas apenas 54 

atividades optativas, e nenhuma obrigatória. Que cada disciplina (quatro ou cinco) terá, no 55 

máximo, cinco discentes. Isso, para preservar o aproveitamento dos estudantes. Dispôs que, no 56 

retorno às atividades presenciais, os estudantes poderão optar por cursar as mesmas 57 

disciplinas, agora de forma presencial. Professora Juciara Nogueira, na coordenação do 58 

Colegiado do Curso de Publicidade e Propaganda, relatou que, coletivamente, foi construída a 59 

opção de ofertar componentes curriculares optativos e um obrigatório, para a turma que está 60 

fazendo projeto. Destacou já terem sido feitas as ementas dos componentes curriculares. 61 

Professora Jussara Maia falou em nome da Pós-Graduação em Comunicação, relatando a 62 

preocupação de docentes e discentes com a questão estrutural. Observou que todos os 63 

discentes têm acesso à internet, porém, com instabilidades no sinal, próprias da região. 64 

Registrou a compreensão de que se trata de configurações absoltamente excepcionais, 65 

importantes para a manutenção dos vínculos, resguardado certo grau de flexibilidade 66 

necessário. Dispôs que, para os estudantes de 2019, há a preocupação de que haja a 67 

contabilização das horas/aula por meio de equivalências, e que não houve consenso quanto aos 68 

componentes de obrigatórias ou facultativas. Professora Jurema Machado, coordenadora do 69 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciências sociais, trouxe o resultado da reunião conjunta 70 

entre o Bacharelado e a Licenciatura em Ciências Sociais, com a participação dos discentes. 71 

Considerou que, além da alteração da minuta, deve haver a definição da plataforma, tendo sido 72 

rejeitadas as plataformas abertas. Defendeu a necessidade de editais de kits/dados e de 73 

kits/equipamentos para uso discente. Considerou que a minuta deve conferir segurança no 74 

acesso de livros disponíveis em biblioteca virtual, informando que, dentre as reivindicações dos 75 

discentes, esteve a flexibilização de horários, a não obrigatoriedade de inscrição no TCC, em 76 

semestre suplementar, e que, em se matriculando, caso haja interrupção posterior da 77 

matrícula, que não seja contabilizada, além da garantia de manutenção das bolsas da PROPAAE. 78 

Professora Lys Vinhaes, agora representando o Colegiado do Curso de Gestão Pública, 79 

considerou que o cronograma da minuta não contempla o Colegiado, mas que, apesar disso, os 80 
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docentes não ofereceram proposta. Julgou que a carga horária docente deva ser oferecida 81 

antes, para uma organização adequada dos trabalhos, com carga horária paralela, para 82 

capacitação. Sugeriu a ampliação do parágrafo segundo da minuta, defendendo disciplinas com 83 

menor número de alunos. Atentou também para a oferta de kits tecnológicos e para a 84 

manutenção das bolsas para os alunos que não se matricularem nas disciplinas suplementares. 85 

Professora Albany Mendonça, representando o   Colegiado do Curso de Serviço Social, 86 

reafirmou que, embora o Colegiado não tenha posicionamento favorável ao ensino à distância, 87 

os docentes consideram que estão sendo convocados a apresentarem uma proposta de 88 

atividade de ensino remoto, especialmente ante a realidade de que não haverá aulas 89 

presenciais até dezembro/2020. Dentro dessa excepcionalidade, entende que é preciso 90 

estabelecer prioridades, como a situação dos formandos e dos alunos de primeiro semestre. 91 

Destacou a necessidade de planejamento, as distinções de metodologias, especialmente 92 

considerando as possibilidades de acesso. De acordo com a Professora Heleni de Ávila, 93 

Coordenadora do Mestrado em Política Social e Territórios, em reunião extraordinária com os 94 

docentes, estes se colocaram contrários ao ensino EAD, mas, apesar disso, disponíveis para 95 

participarem de uma formação. Com relação aos discentes, em resposta ao questionário 96 

elaborado para a Pós, estes afirmaram que, quase 100% têm acesso à internet, mas, pelo 97 

celular, ou, quando possuem computador, este é usado por mais de uma pessoa. Sobre o 98 

tirocínio docente, foi definido que serão feitos mini-cursos, que irão servir como ACC para a 99 

graduação. Iuri Nobre, Representante Discente, leu carta do Curso de Ciências Sociais, dirigida a 100 

toda comunidade acadêmica da UFRB. Professora Priscila Miraz forneceu informações relativas 101 

à reunião conjunta, entre o Bacharelado e a Licenciatura do Curso de Artes Visuais. Nessa 102 

reunião, destacou-se a necessidade de capacitação docente e discente para a organização das 103 

disciplinas a serem ofertadas, a continuidade das atividades de pesquisa e extensão, a oferta de 104 

disciplinas optativas, e de obrigatórias, apenas para alunos concluintes. Informou ter sido 105 

aplicado questionário aos discentes, para que se manifestem sobre as disciplinas de seu 106 

interesse. Manifestou preocupação com os direitos autorais, com a biblioteca virtual e com a 107 

segurança dos docentes nesses ambientes abertos. Professora Emi Koide, representando o 108 

Colegiado de Licenciatura em Artes Visuais, relatou preocupação com o SIGAA, principalmente 109 

quanto ao acesso exíguo por parte dos alunos, bem como no que tange às plataformas abertas. 110 

Professor Archimedes Amazonas, trazendo as considerações do Colegiado de Museologia, 111 

concordou com a oferta de atividades remotas. Informou que o corpo do artigo terceiro da 112 

minuta foi considerado incompatível com a carga horária exigida no TCC, que o artigo quarto foi 113 

aprovado, mas, que o artigo quinto foi objeto de intensa discussão, vez que não ficou claro o 114 

nível de responsabilidade dos docentes sobre as atividades remotas desenvolvidas. Professor 115 

Carlos Costa trouxe as ponderações produzidas pelo Mestrado em Arqueologia e Patrimônio 116 

Cultural. Disse que, na pós-graduação, as atividades seriam discussões sobre a pesquisa e 117 

disciplinas de tópicos especiais, de 34h. Ressaltou que a minuta deve prever a 118 

responsabilização por direitos autorais, bem como restringir as responsabilidades dos docentes 119 

no que tange aos meios de atividades remotas. Julgou relevante planejar o que vai ser feito 120 
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após os dois meses de trabalho emergencial, garantir capacitação aos docentes, para lidarem 121 

com esses meios, e, desde já, pensar em formas de inclusão dos alunos que foram excluídos, 122 

após a pandemia. Professora Ana Rosa Marques, coordenadora do Colegiado de Cinema, 123 

destacou que, em relação ao calendário, o Colegiado entendeu que o período de dois meses 124 

seria interessante para experienciar a atividade remota. Ponderou que a adesão do discente só 125 

será facultativa se a universidade garantir o auxílio tecnológico. Considerou que a UFRB deve 126 

oferecer uma plataforma oficial, com flexibilidade de horários para os discentes, entendendo 127 

como inviável a oferta de disciplinas de 68 (sessenta e oito) horas, integralmente de ensino, 128 

devendo ser de, no máximo, 2 (duas) horas. Bárbara Lima, Representante Discente,  destacou 129 

que o Curso de Jornalismo se coloca absolutamente contrário às atividades remotas, 130 

entendendo que, em segundo plano, essas atividades deverão ser implementadas para 131 

continuidade da universidade, embora considerem que as atividades de extensão já cumpririam 132 

esse papel. Em seguida, leu carta dirigida à toda comunidade acadêmica da UFRB. Professora 133 

Lys Vinhaes comentou sobre o máximo possível de horas/aula online. Falou que o 134 

planejamento das disciplinas deve considerar as múltiplas possibilidades de oferta de 135 

disciplinas, considerando que há uma infinidade de atividades de que os docentes poderão se 136 

utilizar, para cumprirem a carga horária. Professora Dyane Brito trouxe a perspectiva de 137 

utilização da rádio, como forma de contactar a comunidade acadêmica. Professor Antônio 138 

Liberac defendeu a autonomia dos cursos do CAHL e a oferta de propostas de projetos práticos, 139 

perante o CONAC. Bárbara Lima fez uma fala sobre a necessidade de defesa do projeto de 140 

universidade que a UFRB representa, de modo que as decisões elitistas, que vierem de cima, 141 

não deverão encontrar amparo na universidade. Professora Jussara Maia chamou a atenção 142 

para a necessidade de se fazer o melhor possível, diante do cenário que se apresenta, 143 

contando, para tanto, com o apoio e compreensão dos estudantes. Não havendo mais registros 144 

e nada mais a tratar, encerrou-se a sessão, e eu, Aline Borges de Oliveira, chefe da Secretaria 145 

Administrativa do CAHL, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes à 146 

reunião.  147 
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