
MEMORANDO SOBRE A REUNIÃO DO DIA 03/06/2020 

REUNIÃO ACONTECEU NA PLATAFORMA GOOGLE MEETS, ÀS 14H30 

Este memorando visa a documentação de tudo o que foi repassado e debatido a respeito das 

pautas desta reunião, uma vez que não houve a possibilidade de digitação de ata pelos 

presentes e era desconhecida pela gestão do MedCA a possibilidade de gravar a reunião para 

posterior transcrita dos debates na ata oficial. Agradecemos a compreensão pelo ocorrido. 

 

Informações repassadas no início da reunião: 

i) A intenção e pedido da reunião surgiu em uma demanda espontânea no final da 

Reunião Aberta do dia 28/05, após repasses da nossa representante discente no 

Colegiado do Departamento, Taiana Rotondo, turma 9, pela estudante Luíza Dutra, 

turma 6; 

ii) A reunião não possui o intuito de impedir o Período Especial de Outono (PEO), mas 

de fazer repasses sobre o cronograma com os prazos e elucidar dúvidas de 

caloures; 

iii) O debate acerca do EAD seria uma reflexão sobre sua possibilidade na UFV. 

 

As pautas foram especificadas: 

i) Repasses sobre PEO – seu funcionamento, seus prazos e como foi a conversa do 

PEO com a turma 9; 

ii) Repasses sobre a aproximação do MedCA com o DCE; 

iii) Reflexões sobre o EAD. 

 

Pauta i) 

O documento da PRE, enviado pela coordenação de curso, foi lido na integra. Falou-se sobre 

como o PEO foi implantado sem participação discente, onde a reunião da comissão 

coordenadora serviu para aprovação dos planos das disciplinas, apenas, e não para 

deliberação sobre o Período 2020-3. 

No que tange a turma 9, recebemos repasses de estudantes desta turma, com disponibilidade 

de áudios trocados pelo representante da T9 com a professora que está dando a matéria. Foi 

dito pela docente que haviam muitas incertezas sobre o período regular, mas que, devido a 

necessidade de adequação dos planos das matérias ao calendário acadêmico, talvez haja 

matérias que serão cortadas desta disciplina na volta. Foi também destacado que haveria a 

possibilidade de, caso a UFV decida implantar um sistema de ensino remoto, já haverá 

experiência. Destaca-se que foi então, a partir de coisas ditas sobre o PEO que o Centro 

Acadêmico iniciou aprofundar seus debates sobre EAD. 

Pauta ii) 

Foi destacado a aproximação do MedCA com o DCE, fazendo alguns repasses sobre a comissão 

gestora e a chapa eleita. A comissão gestora (Pedro) disse que a UFV não tinha interesse em 

retomar o período, e que havia interesse em fomentar o estudo para não haver perda de 



vínculo. Além disso, foi dito que haveria um auxílio para estudantes baixa renda que cursassem 

o PEO e que a chapa eleita só tomaria possem em meados de agosto. 

Pauta iii) 

Como destacada na pauta i, levantou-se a hipótese de um ensino à distância posterior ao PEO, 

caso continuemos sem perspectivas de findar a pandemia. Foi feito um levantamento de ideias 

e opiniões e houve consenso sobre a necessidade de ficarmos atentos ao desenrolar das coisas 

e de nos posicionarmos contrários aos prejuízos de um EAD em cursos que não são 

modificados e pensados para tal modalidade. 


