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Às dezessete horas do dia quatorze de maio de dois mil e vinte, por meio de sala
de reunião virtual, no aplicativo Meet, devido à suspenção das atividades acadêmicas
presenciais se fizeram presentes o Diretor Acadêmico e Presidente do CONSUP,
Rodrigo Teixeira Coffler, Presidente da Fundação Faceli e Vice Presidente do
CONSUP Jussara Carvalho de Oliveira, a representante Técnica Administrativa
Elaine Cordeiro do Nascimento, o representante discente Julio Cesar Travezani G.
da Silva , os representantes do Corpo Docente, Rodrigo Santos Neves, Tiago
Cação Vinhas, Antônio César Machado da Silva, Joana Lucia Alexandre de
Freitas, Ludimila Caliman Campos, Marcela Rubia Tozato Daltio, Elisa Fabres de
Oliveira, Márcia Perini Valle, Thalita Nunes Ruy Seibert, Suelen Agum dos Reis,
Fábio Tavares, Rosanea Pagoto. O Presidente do Conselho deu início à reunião
dizendo que tinha solicitado aos coordenadores de curso, que fizessem um feedback
com os docentes e discentes de cada colegiado e que cada coordenador pudesse
passar para os conselheiros o resultado final. O Coordenador do curso de Direito,
Bernardo Augusto Gomes Rodrigues disse que conversou com os líderes de turma e
os mesmos disseram que está sendo feito um ótimo trabalho e que não gostariam que
encerrassem esse modelo de ensino e sim que houvesse uma melhora, Não houve
fala no sentido de “vamos encerrar com esse modelo e não ter mais aula”, os líderes
também reportaram ao coordenador que estão recebendo um número muito grande
de atividades, dificultando-os no planejamento e por último, mencionaram suas
considerações acerca dos esforços dos docentes nessa metodologia, vídeo aula.
Quanto aos docentes, de um modo geral, não demonstraram dificuldades, alguns com
dificuldades no início, mas superado com a passar do tempo e que estão entendendo
como válido, não o ideal, dentro do cenário atual para que não se perca o semestre.
Pontuou ainda que os alunos estão sim cumprindo os prazos estipulados para entrega
dos trabalhos de um modo geral, e que a frequência dos alunos oscila muito de
docente para docente. O Coordenador do curso de Administração, Valério Givisiez
Vilete Santos disse que os discentes do seu colegiado estão satisfeitos com o ensino
remoto, com a mínima insatisfação e ressaltaram que se não fosse esse modelo
aplicado, esse semestre não poderia ser concluído, disseram também que estão
recebendo uma quantidade de tarefas maior que o normal, quanto aos docentes, o
colegiado teve dois professores que apresentaram certa dificuldade com a nova
plataforma EAD, mas que já foram sanadas e hoje as aulas estão correndo muito
bem. O Coordenador do curso de Pedagogia, Salatiel dos Santos Ribeiro disse que
os alunos de seu colegiado criaram um canal de comunicação por meio de WhatsApp,
com os representantes das turmas para uma melhor comunicação, está sendo feito
um agendamento presencial na Faceli para os alunos que não têm acesso a internet
ou estão com dificuldade com a nova plataforma implantada, mas o número é bem
pequeno e por fim, os alunos reclamaram do número excessivo de trabalhos
encaminhados pelos professores, quanto aos docentes, de acordo com o parecer
05/2020, ficou definido que os estágios dos alunos será feito de forma não presencial,
em forma de relatórios e outros e que em relação a nova plataforma EAD, poucos
professores apresentaram dificuldades no início de sua implantação e que não há
mais dificuldades nos dias de hoje, e que não havia outra forma de continuar com o
ano letivo de outra forma enquanto durasse essa pandemia. O presidente do Consup
solicitou a palavra também ao coordenador do TI, Welton Castoldi que foi acertada
essa escolha do google sala de aula nesse momento, pois a Faceli não é uma
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faculdade que tem a modalidade EAD e que desde 2019 a Instituição vinha
implantando o moodle aqui na Faceli em modelo de teste para auxiliar nos cursos de
extensão, mas foi visto que apresentava uma curva de aprendizado muito grande e o
google sala de aula, no que diz respeito aos alunos, ele é muito mais leve para se
carregar no celular do que o moodle por exemplo. Pelo feedback que tem recebido
dos professores e alunos, o Sala de aula tem atendido nesse sentido, que no início
alguns professores entraram em contato solicitando ajuda, e o TI está todo a
disposição para ajudar no que for preciso, sendo um facilitador na medida em que
precisarem de um suporte para gravação de vídeo ou elaboração da P2. Com a
palavra, o presidente do Consup, Rodrigo Teixeira Coffler disse que o TI também está
à disposição caso algum professor queira fazer alguma capacitação caso sinta
alguma dificuldade com a plataforma. 1 - Horas Complementares – Devido a
prorrogação da paralização das aulas presenciais, a Instituição identificou a
necessidade de ter uma resolução com relação as horas complementares dos alunos,
principalmente para aqueles alunos que estão prestes a se formar. O Regulamento da
Fundação traz uma limitação de carga horária máxima de cada atividade, e que, não
menciona nada sobre contar como horas complementares atividades online, sendo
assim a Direção em uma reunião com os coordenadores, sugeriu que as atividades
dos discentes poderão ser na modalidade online e flexibilizar a restrição da limitação
da carga horária até o final do semestre ou retorno das aulas para os estudantes que
estão cursando os dois últimos anos do curso de graduação. O presidente do Consup
abriu a votação e foi aceita por unanimidade dos conselheiros em flexibilizar as horas
complementares até o fim do ano letivo de 2020 aos estudantes cursando os últimos
dois últimos anos de graduação, passando o limite máximo de validação das
Atividades Complementares nos diversos tipos pertencentes aos Grupos I, II, III e IV
do Regulamento nº 007/2018 de 25/09/2018 para 200 (duzentas) horas bem como do
Regulamento nº 01, de 1º/10/2013, independentemente do tipo de atividade. Os
demais estudantes da Instituição poderão apresentar os certificados de atividades
realizadas virtualmente, entretanto as horas complementares serão computadas na
forma definida originalmente no Regulamento nº 007/2018 e Regulamento nº 01, de
1º/10/2013. 2 – P2, Segunda Chamada e Exame Final – Dando início ao segundo
ponto de pauta da reunião, o presidente do Consup, Rodrigo Teixeira Coffler, propôs
que a P2 seja realizada online, por meio de provas e não mais atividades, já que a
nota da P1 foi oriunda de trabalhos, e que, os professores tenham a liberdade para
elaborar a prova de acordo com as particularidades de cada disciplina, sendo mantido
o período de provas, conforme Calendário Acadêmico 2020/1. Os conselheiros
fizeram suas propostas de acordo com a particularidade de suas matérias. Depois de
muitas possibilidades sugeridas pelos membros do Consup, os conselheiros
debateram para entrar em um consenso e colocaram em votação quais sugestões
seriam viáveis ou não para a realização da P2 e assim criar a nova resolução. Ficou
então decidido Instituir a aplicação das Provas P2, Segunda Chamada e Exame Final
no semestre de 2020/1, da forma que cada professor de forma livre e atendendo às
especificidades da sua disciplina e da turma para a qual leciona, e deverá elaborar
uma prova ou atividade avaliativa única, utilizando a plataforma Google Sala de Aula
para sua disponibilização, ou por outros meios, para o estudante que não possua
acesso à Internet. Ficou decidido também que a prova ou atividade avaliativa, não
poderá ser em forma de artigo científico, prova oral online ou qualquer outra
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modalidade que se dê em tempo real, devido a possíveis instabilidades do sistema,
bem como para atender a todos os estudantes nas suas mais diversas condições de
acesso. A aplicação das provas ou atividades avaliativas deverão obedecer ao
período estabelecido no calendário acadêmico, cabendo ao coordenador de curso,
definir o dia em que cada uma será realizada, por meio de um cronograma a ser
divulgado nas respectivas turmas. Os estudantes que necessitarem de realizar a
Prova de Segunda Chamada, deverão requerer no prazo definido no calendário
acadêmico, seguindo as normas do Regulamento Nº 002 de 07 de maio de 2018.
Diante do exposto, eu, Rodrigo Teixeira Coffler, Presidente do Consup encerrei a
reunião ordinária do Conselho Superior da Faceli, e não havendo mais nada a tratar,
lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais presentes assinada, para que
produza os efeitos legais. Linhares, 14 de maio de 2020.
Rodrigo Teixeira Coffler
Presidente
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Vice-Presidente
Julio Cesar Travezani G. da Silva
Representante do Corpo Discente
Elaine Cordeiro do Nascimento
Representante Técnico Administrativo
Tiago Cação Vinhas
Representante do Corpo Docente
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