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PAUTA DA REUNIÃO

1. Avaliação Indicadores CAPES e remanejamento de Docentes
permanentes para colaboradores.

2. Percentual de aulas semanal (Carga horária); Percentual carga horária
da disciplina (Carga horária); Aula prática (manutenção; suspensão;
reposição no próximo semestre); Método Síncrono e assíncrono (Ocorra
no horário programado da disciplina tudo na plataforma Moodle); Plano
de Ensino atividade EaD; Equivalência carga/horária; Fechamento do
calendário, e Avaliações %.

Registro da Reunião
Ponto Encaminhamentos, Decisões e Demais Assuntos

1.
O Colegiado do PPGCA-AGRO deliberou a respeito da análise dos

Indicadores CAPES e verificou que os docentes permanentes

ALESSANDRO GUERRA DA SILVA, ALAERSON MAIA GERALDINE e

CARLOS RIBEIRO RODRIGUES atenderam os índices de avaliação

da CAPES em apenas 16%, 12% e 12% do percentual exigido.

Diante disso, os mesmos irão migrar para Docentes

Colaboradores. As docentes DARLIANE DE CASTRO SANTOS e

LAYARA ALEXANDRE BESSA também apresentam índices baixos.

No entanto, são classificadas como Jovens Docentes pela CAPES,

o que justifica a permanência das mesmas no Quadro de

Professores do PPGCA-AGRO.

2
O Colegiado do PPGCA-AGRO deliberou que deverá ser mantida



a carga horária semanal no horário disponibilizado para o

docente, conforme o Quadro de horários de Aulas do PPGCA-

AGRO, sendo que aulas síncronas deverão seguir rigorosamente

o horário de aulas e as aulas assíncronas poderão ser

desenvolvidas pelos discentes sem horário pré-estabelecido. O

docente está apto a escolher entre aulas síncronas ou

assíncronas e poderá ministrar todas as aulas inteiramente em

EAD. No caso da necessidade de aulas práticas estas devem

constar no Plano de Ensino-EAD e deverão ser ministradas

quando voltar a normalidade. O docente deverá encaminhar

para a Coordenação relatório de acesso dos discentes às aulas

ministradas via Ava-Moodle e relatório das atividades

desenvolvidas conforme Plano de Ensino-EAD. Para as aulas

desenvolvidas via Ava-Moodle a carga horária das aulas é de

0,5h:1h e utilizando outras ferramentas para aulas EAD é

utilizada a mesma equivalência 1h:1h. Os docentes deverão

informar no Plano de Ensino que o encerramento das atividades

do 1º semestre de 2020 ocorrerá até a primeira quinzena do

mês de agosto de 2020 para fechar o Calendário acadêmico do

primeiro semestre letivo. Os docentes estão aptos a escolherem

a modalidade de aplicação de provas, seja via Moodle, provas

orais via chat, desenvolvimento de atividades de fixação de

conteúdo, permitindo a cada docente escolher qual a melhor

estratégia, conforme a especificidade de cada disciplina. A

coordenação verificou que não há docentes sem ministrar aulas.
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