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PAUTA DA REUNIÃO
1 - Parecer CAEN nº 2/2021, que orienta critérios de progressão para a finalização do ano letivo 2020 nos cursos Técnicos
Integrados do IFFar.
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Demais participantes: Larissa Scotta e Sirlei Vidal, Secretaria Executiva - SEE; Dalva Pillar, Chefia de Gabinete; Cadiane
Garcez, Secretaria de Comunicação-SECOM; Christian Brackmann, DTI.

MEMÓRIA DA REUNIÃO
1
Abertura: Nídia Heringer iniciou a reunião informando sobre sua nomeação e posse para o mandado de
2
Reitora do IFFar, ocorrida no início desta semana; pontuou que a partir do o dia 1º de fevereiro a instituição
3
passou a contar com uma nova gestão; disse que estão sendo feitas adequações nos sistemas e cadastros
4
para atualização de dados para proceder aos despachos e tramitações, considerando a posse; comentou que
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a ex-Reitora, Carla Jardim, participará da solenidade de oficialização da posse, momento em que se despedirá
da comunidade acadêmica do IFFar; procedeu à verificação de presenças à reunião; observou que o DG SVS,
Deivid, está com problema de conexão; reportou que foi registrada instabilidade na transmissão da reunião;
e informou que a equipe de TI está em contato com a RNP para solucionar esse problema. Discussão de
Pauta: Parecer CAEN nº 2/2021, que orienta critérios de progressão para a finalização do ano letivo 2020 nos
cursos Técnicos Integrados do IFFar. Nídia – RT falou que essa reunião extraordinária do CODIR foi convocada
para apreciar do parecer CAEN, conforme encaminhamento dado na última reunião ordinária do CODIR; e
observou que o parecer é resultado de discussões realizadas nos campi, no CAEN e no CODIR. Renato – PROEN
relatou sobre a reunião do CAEN realizada no dia de ontem; disse que foi uma reunião longa, com análises e
discussões intensas; comentou sobre a live realizada na sexta passada para detalhar as propostas
apresentadas para encerramento do ano letivo de 2020, conforme sugestão do CODIR; pontuou que por meio
de discussões o corpo docente apresentou uma quarta proposta; falou sobre a limitação temporal devido aos
prazos preestabelecidos; procedeu à apresentação das propostas; salientou que a quarta proposta não
estabelece um mínimo de aprovação e prevê avaliação de todos por meio do Conselho de Classe; disse que,
após a realização de discussões nas unidades e no CAEN, os campi formalizaram seu posicionamento
mediante memorando à PROEN; e apresentou o resultado da consulta que, por maioria, indicou a adoção da
Proposta nº 3, que estabelece critérios de progressão a serem considerados pelo Conselho de Classe, e da
Opção nº 2, que prevê realização de exame para todos os cursos de Ensino Médio Integrado, incluindo os
cursos na modalidade EJA/EPT (PROEJA). Carlos – PRDI perguntou como será realizado o registro no SIGAA.
Nídia – RT pontuou que, após a definição do CODIR, será formalizada orientação às unidades; e comentou
que o Parecer CNE nº 19/2020 trouxe impactos significativos para a educação básica. Renato – PROEN
realizou a leitura do Parecer CAEN nº 02/2020, que considerando o ineditismo e excepcionalidade do
momento, bem como a necessidade de elencar critérios avaliativos alinhados com as orientações nacionais,
indica a adoção da Proposta nº 3. Nídia – RT colocou a matéria em discussão. Márcia – SA sugeriu mencionar
os cursos EJA/EPT - PROEJA na ementa do parecer, por também dispor sobre essa modalidade; e questionou
o enunciado do item “b)”, que indica a realização de registro da aprovação na ata do conselho de classe, mas
não mencionada o registro de reprovados. Renato – PROEN informou que será alterada a ementa, conforme
solicitado; e explicou que o registro em ata da aprovação, por meio do conselho de classe, é resultado da
análise de situações que indicam reprovação, mas que no conselho pode ser aprovado. Gustavo – URU
comentou sobre a rejeição à Proposta 1 e à orientação do Parecer CNE nº 19/2020; pontuou sobre o esforço
e as adequações realizadas pelo corpo docente para atender demandas do ensino remoto; falou sobre as
discussões relativas às propostas apresentadas; observou que algumas manifestações foram um pouco
“acaloradas”; pediu desculpas, caso alguma manifestação tenha ofendido alguém; solicitou mais informações
sobre o Plano de Estudo Individualizado mencionado no Parecer CAEN; e questionou se essa atividade extra
deve ser incluída na RAD ou no atendimento ao aluno. Renato – PROEN informou que o plano está em aberto,
aguardando definição do CODIR, bem como quantitativo de retidos para definir os procedimentos. Nídia – RT
observou que o plano é para quando as atividades presenciais forem retomadas, provavelmente no segundo
semestre de 2021. Renato – PROEN salientou que o plano de estudos é direcionado para aqueles estudantes
que tiveram dificuldade de acesso à internet e acompanhamento do ensino remoto. Analice - SR sugeriu
destinar mais atenção ao PROEJA, devido à desistência de alunos por inadequação às tecnologias
educacionais. Renato – PROEN manifestou concordância com a manifestação apresentada pela Analice;
pontuou que a adoção do curriculum continuum seria uma medida coerente ao contexto do PROEJA;
comentou que a Cléia, servidora da PROEN, dialogou com as unidades e recomendou um olhar diferenciado
a esse grupo; e observou que o corpo docente rejeitou a Proposta 1, que recomendava a adoção do
curriculum continuum. Artênio – SB comentou sobre o pouco tempo para análise das propostas, devido às
circunstâncias; salientou a construção participativa do parecer; e destacou o respeito à autonomia do
conselho de classe. Nídia – RT disse que o ano de 2020 foi conflituoso e complexo; comentou que as posições
divergentes não tinham o propósito de ofender alguém; pontuou que muitas discussões decorreram de
ruídos de comunicação e de entendimento de encaminhamento e das propostas; elogiou o levantamento
realizado pelas unidades para acompanhamento dos discentes; falou sobre as dificuldades inerentes ao
momento pandêmico; observou que o Parecer CAEN expressa o entendimento resultante das discussões; e
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salientou que o conselho de classe analisará as situações de cada discente. Ana Rita – AL expressou seu
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela CAEN; disse que algumas discussões provocaram
desconforto; comentou que as manifestações realizadas no e-mail demonstraram a preocupação de todos;
observou que o Parecer da CAEN procurou contemplar as demandas apresentadas; e pontuou que as
discussões contribuem para o amadurecimento institucional. Nídia – RT consultou o colegiado sobre a
adequação do Parecer CAEN, tendo sido registrada a concordância de todos; comunicou que será formalizado
o encaminhamento do CODIR às unidades, por meio de memorando circular do Gabinete; comentou sobre
as pautas apresentadas para a próxima reunião ordinária do CODIR, a ser realizada no próximo dia 10; e
informou que a Secretaria Executiva estará recebendo novas pautas até as 12h de hoje. Encaminhamento:
Parecer CAEN nº 2/2021, que orienta critérios de progressão para a finalização do ano letivo 2020 nos cursos
Técnicos Integrados do IFFar, para formalização às unidades.
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