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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO, REALIZADA NO DIA 2 

25 DE JUNHO DE 2020, ÀS 9 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. Às nove horas do dia 3 

vinte e cinco de junho de dois mil e vinte, reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa de 4 

Pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento, sob a presidência da 5 

coordenadora Maria Viviana de Freitas Cabral com a presença dos professores: Joilson de 6 

Assis Cabral,  Lucas Siqueira de Castro, Carlos Otávio de Freitas, Débora Mesquita 7 

Pimentel, Everlam Elias Montibeler, Marcelo Pereira Fernandes, Caio Peixoto Chain, 8 

Thierry Molnar Prates e Thiago Borges Renault. Discentes representantes de turmas: 9 

Sarah Moreira Lordelo (Turma 2019) e Adriano de Oliveira Silva (Turma 2020). Secretária: 10 

Alzenira Ramos de Souza. A Prof Viviana solicitou autorização ao Colegiado para que a 11 

discente Débora Cristina André Nestor, representante suplente da turma 2020, também 12 

pudesse participar. Aprovada a participação e verificado o quórum, a professora Maria 13 

Viviana iniciou a reunião solicitando a inversão dos pontos de pauta referentes a 14 

Aprovação das ementas das disciplinas, ajustadas conforme Deliberação CEPE 15 

40/2020 e Levantamento das demandas do corpo acadêmico para ensino remoto 16 

emergencial. Após o consentimento do colegiado, os pontos foram invertidos. Dando 17 

continuidade à reunião, a Professora Maria Viviana apresentou o primeiro ponto de pauta, 18 

qual seja Informes da Coordenação – A professora Viviana deu início aos informes 19 

abordando os seguintes assuntos: 1- EDITAIS – 1.1- PIBIC 2020: Professora Viviana 20 

parabenizou os professores que submeteram os seus projetos ao edital e alcançaram boas 21 

pontuações. São eles: Caio Chain, Joilson Cabral, Marcelo Pereira, Viviana Freitas, Lucas 22 

Siqueira e Alexandre Jerônimo. A professora também compartilhou o Link da página com o 23 

resultado final do processo: http://portal.ufrrj.br/edital-do-programa-institucional-de-bolsas-de-24 

iniciacao-cientifica-pibic-e-pibic-af-2020/ 1.2 - Chamada CNPq Nº 09/2020 - Bolsas de 25 

Produtividade em Pesquisa – PQ: O Edital tem o período de inscrição de 15 de junho até o 26 

dia 31 de julho. Link da página: 27 

http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANC28 

E_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9623  1.3 - Chamada CNPq 29 

Nº 11/2020 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa SÊNIOR - PQ-Sr 2020: O Edital 30 

também tem o período de inscrição de 15 de junho até o dia 31 de julho. Link da página: 31 

http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANC32 

E_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9622. 1.4- Cientista do 33 

Nosso Estado (CNE): Período de inscrição de 3 de setembro a 15 de outubro. 1.5 - Jovem 34 

http://portal.ufrrj.br/edital-do-programa-institucional-de-bolsas-de-iniciacao-cientifica-pibic-e-pibic-af-2020/
http://portal.ufrrj.br/edital-do-programa-institucional-de-bolsas-de-iniciacao-cientifica-pibic-e-pibic-af-2020/
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9623
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9623
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9622
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9622
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Cientista do Nosso Estado (JCNE): Período de inscrição de 3 de setembro a 15 de 35 

outubro. 1.6 - Edital FINEP: Fomento e à seleção de projetos de inovação nas temáticas 36 

Agro 4.0, Cidades Inteligentes, Indústria 4.0 e Saúde 4.0. Link da página: 37 

http://www.finep.gov.br/chamadaspublicas/chamadapublichttp://www.finep.gov.br/chamadas-38 

publicas/chamadapublica/643a/643. Tema(s): Agricultura Aplicada; Agricultura, agronegócio e 39 

saúde animal; Agritech; Cidades Sustentáveis; Healthtech; Inteligência Artificial; Internet 40 

das Coisas - IoT; Manufatura avançada; Mineração; Nanotecnologia; Papel e celulose; 41 

Petróleo, gás e etanol; Química; Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Realidade 42 

Mista; Recursos hídricos; Recursos minerais; Saneamento; Saúde; Sustentabilidade; TICs 43 

- Tecnologia de Informação e Comunicação, Prazo para envio de propostas até: 44 

30/07/2020. O próximo informe aborda o seguinte assunto: 2 - SEMINÁRIO CAPES 45 

SOBRE PREENCHIMENTO SUCUPIRA: Professora Viviana informou que a coleta Capes 46 

de 2019 encerrou no dia 12 de junho, mas continua disponível para complementação de 47 

dados até o dia 31 de julho de 2020. Em seguida fez um breve relato sobre os pontos 48 

essenciais discutidos durante o Tutorial de inserção de dados na Plataforma Sucupira 49 

realizado pelos técnicos da CAPES e disponível em: 50 

https://www.youtube.com/watch?v=rmMoRQceJwc&t=148s. São eles: 2.1 - Coleta Capes 51 

2020: Provável entrega até o dia 20 de dezembro, com a plataforma ajustada de acordo 52 

com a nova ficha de avaliação. Professora Viviana solicitou aos professores que enviem 53 

para a coordenação as informações sobre suas atividades acadêmicas, tão logo as 54 

tenham, a fim de se evitar um acúmulo de dados no fechamento da Coleta. 2.2 - Qualis – 55 

O Qualis tem a possibilidade de extinção. Os técnicos da CAPES indicaram que o Qualis 56 

único leva em conta os fatores de impacto e indexação nas bases cientificas. Assim, para 57 

garantir boa classificação no Qualis ex post, os pesquisadores devem verificar se o 58 

periódico a ser submetido o artigo atende estes critérios. O próximo informe aborda o 59 

seguinte assunto: 3 - REUNIÃO DA CÂMARA DO DIA 23/06: Professora Viviana destacou 60 

os seguintes pontos: 3.1-Recursos PROAP: A Professora lembrou ao colegiado que, na 61 

última reunião foi divulgado o valor disponibilizado ao Programa, com total de 5.000 reais, 62 

a serem liberados em duas parcelas de 2.500 reais, no mês de junho e setembro. 63 

Entretanto, a primeira parcela ainda não foi depositada. Lembrou também que a rubrica 64 

com maior facilidade de execução é a de tradução. 3.2 – Eleições para novas 65 

coordenações durante a pandemia: As eleições poderiam ser realizadas baseadas no 66 

modelo de Edital elaborado pelo PPGE, conforme orientações sobre processos de eleição 67 

de novas coordenações durante a pandemia proferidas pelo Pró-reitor Alexandre Fortes 68 

http://www.finep.gov.br/chamadaspublicas/chamadapublichttp:/www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/643a/643
http://www.finep.gov.br/chamadaspublicas/chamadapublichttp:/www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/643a/643
https://www.youtube.com/watch?v=rmMoRQceJwc&t=148s
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durante reunião da Câmara da pós-graduação realizada em 23 de junho de 2020. 3.3 - 69 

Editais de Processos Seletivos Discentes: Os próximos editais deverão estar em 70 

conformidade com a Portaria Normativa do MEC de 2016, deverão constar as ações 71 

afirmativas reservando vagas para pretos, pardos, indígenas e deficientes na Pós-72 

Graduação. 3.4 - Esclarecimentos sobre a Deliberação CEPE nº 40/2020: Professora 73 

Viviana comunicou a todos que a 3ª versão da Deliberação foi aprovada pelo 74 

CEPE/UFRRJ e destacou dois assuntos do documento: 3.4.1 - Equivalências: A carga 75 

horária das disciplinas não mudará. Em casos específicos, algumas atividades poderão ser 76 

consideradas como aproveitamento de carga horária, mas ressaltou que atividades e aulas 77 

são coisas distintas. O SIGAA deverá ser utilizado como repositório de conteúdo. O 78 

documento prevê que materiais como gravação das aulas online, roteiros de aula 79 

ministradas, entre outros materiais, fiquem à disposição para que os alunos tenham 80 

acesso, caso tenha ocorrido problemas de conexão durante a atividade síncrona (aula 81 

online). O colegiado também discutiu sobre qual seria a melhor plataforma para a 82 

ministração das aulas, mas ficou a cargo do professor de cada disciplina a escolha da 83 

plataforma que julgar mais adequada. A prof. Viviana lembrou que as plataformas RNP e 84 

Jitisi meet são as incentivadas pela UFRRJ. 4 – ANPEC: O processo seletivo da turma 85 

discente de 2021 será via ANPEC e as provas serão realizadas de forma online nos dias 86 

20 e 21 de outubro de 2020. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, qual seja - 87 

Homologação dos representantes do PPGER na comissão de ensino remoto junto ao 88 

ICSA - Em resposta ao memorando nº 84/2020 – ICSA, após consulta ao corpo acadêmico 89 

do PPGER, via e-mail enviado em 01 de junho de 2020, a professora Viviana indicou como 90 

representantes do PPGER, o professor Everlam Elias Montibeler e a discente Debora 91 

Cristina André Nestor (Memorando nº 6/2020 – PPGER), pelo fato de somente os dois 92 

terem se manifestado para integrar a comissão de ensino remoto do ICSA. Encaminhada 93 

para votação, a representação do PPGER na comissão de ensino remoto junto ao ICSA foi 94 

aprovada por maioria de votos. Favoráveis: 12, contrários: 0, abstenções: 1.  Prosseguindo 95 

para o próximo ponto de pauta qual seja Levantamento das demandas do corpo 96 

acadêmico para ensino remoto emergencial. Prof Viviana apresentou o documento 97 

referente ao planejamento do Programa para o ensino remoto emergencial, contendo as 98 

discussões internas do ensino remoto emergencial e as demandas do Programa, a partir 99 

do levantamento das necessidades do corpo acadêmica (docentes e discentes) e 100 

administrativo (secretária e estagiária).  O documento intitulado “Proposta de retomada das 101 

atividades acadêmicas: ensino remoto emergencial PPGER/UFRRJ” consta dos seguintes 102 
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itens: 1- Discussão interna acerca do ensino remoto emergencial – Professora apresentou 103 

todas as  deliberações do colegiado, ocorridas em reuniões anteriores (10ª Reunião 104 

Ordinária do Colegiado Pleno realizada em 27/03/2020, 11ª Reunião Ordinária do 105 

Colegiado Pleno realizada em 27 de abril de 2020, 12ª Reunião Ordinária do Colegiado 106 

Pleno realizada em 25 de maio de 2020 e 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno 107 

realizada em 15 de junho de 2020), na qual foi deliberado pela retomada das aulas de 108 

forma remota a partir do dia 27 de julho com as disciplinas Seminários em Economia I 109 

(IS1228),  Economia Regional-IS1222,  Métodos de Análise Regional-IS1232, 110 

Desenvolvimento Econômico-IS1223  e Tópicos Especiais I (Inovação e Desenvolvimento 111 

Regional)-IS123. Os docentes deveriam encaminhar os templates de suas respectivas 112 

disciplinas devidamente ajustadas até dia 25 de junho para apreciação e aprovação no 113 

Colegiado, especialmente os que lecionam as disciplinas no segundo trimestre. 2- 114 

Panorama sobre a viabilidade da retomada das atividades via ERE do PPGER – 2.1- 115 

Consulta prévia ao corpo acadêmico e administrativo do PPGER – Corpo Discente - 116 

demandas: Professora Viviana informou que, para viabilizar a consulta aos discentes, o 117 

questionário “Condições do(a)s discentes do PPGER durante o isolamento social 118 

decorrente da COVID-19” – que contou com os eixos Dados gerais, Isolamento Social, 119 

Recursos Digitais e Ensino Remoto - foi disponibilizado à turma 2020 para resposta de 120 

12/06 a 14/06/2020. Dos 9 discentes da turma 2020, 8 responderam às questões 121 

propostas. No documento foi incluído o link para verificação do questionário. A professora 122 

indicou que, de maneira geral, os discentes entendem a necessidade da retomada do 123 

ensino remoto emergencial, apesar de se preocuparem com questões técnicas como 124 

conexão - caso haja opção pelas atividades síncronas (aula online, por exemplo), que 125 

estas sejam gravadas para o aluno acessar em outro momento (conforme previsto pela 126 

Deliberação em seu art. 5º, §1º) -, bem como questões acadêmicas como métodos de 127 

avaliação e segunda chamada, caso o aluno não possa participar naquele momento por 128 

questões técnicas e/ou de saúde. Ainda, a partir da solicitação feita pela direção do ICSA 129 

sobre levantamento das demandas de cada unidade, a coordenação se reuniu com os 130 

discentes no dia 23/06/2020 às 14h30min.  Essas demandas foram apresentadas pela 131 

professora Viviana na presente reunião. São elas: I - Necessidade de treinamento para as 132 

plataformas a serem utilizadas antes do início das atividades acadêmicas, ainda que seja 133 

uma aula experimental; II - Os discentes solicitam, se possível, uma padronização na 134 

adoção de plataforma entre os docentes, assim como deixar as aulas online gravadas em 135 

um repositório, a exemplo do youtube, por causa da possível instabilidade de conexão da 136 
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internet durante as atividades síncronas. Ainda, os discentes solicitam que os docentes 137 

explicitem a garantia de uma segunda chamada das avaliações nos casos em que, 138 

comprovadamente, não poderá fazer por questões técnicas e/ou de saúde; III - Caso sejam 139 

necessárias atividades presenciais como, por exemplo, nas aulas práticas, importante 140 

garantir as medidas protocolares de saúde; IV - O discente Mauro César de Oliveira expôs 141 

sua situação com relação à péssima condição de conexão à internet que tem acesso. O 142 

aluno tem receio de que isso possa atrapalhar o acompanhamento das atividades 143 

acadêmicas do curso de maneira remota. Como possível solução, seria adequado pacote 144 

de dados para quem não tem acesso a ser oferecido pela UFRRJ; V - Tendo em vista o 145 

relato acerca das condições psicológicas decorrentes do isolamento, os discentes 146 

lembraram-se da importância de acompanhamento psicológico neste momento de 147 

retomada das atividades remotamente. Uma possibilidade seria a possibilidade de 148 

encaminhamento da demanda para CASST.  Discutidas as demandas levantadas pelos 149 

discentes, o colegiado entende que devem ser tomadas as seguintes ações: Pontos I e II, 150 

a aula experimental será realizada durante a aula de apresentação da disciplina. Durante 151 

este momento, os discentes terão oportunidade de tirar todas as dúvidas acadêmicas e 152 

técnicas, estabelecendo os critérios para melhor andamento da disciplina em consenso 153 

entre os envolvidos; Pontos III a V, a direção do ICSA será contatada para que o suporte 154 

necessário, se possível, seja garantido com relação a estas demandas. Ainda, o colegiado 155 

do PPGER sugeriu que medidas como a disponibilização de pacote de dados para quem 156 

não tem acesso; possibilidade de atendimento e acompanhamento via CASST deveriam 157 

ser garantias institucionais da UFRRJ. Para as questões técnicas com relação a este 158 

formato de ensino remoto, possíveis plataformas e extensões, sugeridas durante a reunião, 159 

poderiam facilitar a dinâmica acadêmica dos professores: OBS studio para gravação de 160 

aula, programa gratuito que possibilita a transmissão via youtube, sendo possível salvar as 161 

aulas como “não listado”, em que somente quem teria acesso ao link, poderiam ter acesso 162 

ao material. A discente Débora Nestor informou que, além da facilidade com a língua por 163 

estar em português, os tutoriais do Programa são completos: 164 

https://youtu.be/ZJDH6alecAM. Corpo Docente – demandas: Professora Viviana informou 165 

que o levantamento realizado com o corpo docente em relação à retomada do calendário 166 

acadêmico do PPGER foi realizado durante a 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado 167 

Pleno realizada em 15 de junho de 2020 e a 13ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno. 168 

Todos os professores presentes mostraram-se preocupados sobre as dificuldades técnicas 169 

e desafios acadêmicos para o ensino remoto e as possíveis implicações e interferências 170 

https://youtu.be/ZJDH6alecAM


 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO 

 

que questões técnicas podem exercer sobre o andamento da disciplina e o aprendizado 171 

dos discentes. Entretanto, assim como os discentes, os docentes entendem que o 172 

momento excepcional de pandemia e a imprevisibilidade de retorno das aulas presenciais 173 

levam à necessidade de retomada das atividades acadêmicas remotamente. Entre as 174 

necessidades levantadas pelo corpo docente foram elencadas: I - Necessidade de aulas 175 

práticas o que exigirá presença nas dependências da UFRRJ. De acordo com o professor 176 

Carlos, responsável pela disciplina Métodos Quantitativos, seriam necessários 2 dias 177 

inteiros com previsão para final de novembro de 2020 ou janeiro de 2021 para um público 178 

de 10 pessoas (9 alunos e 1 professor). O professor Lucas também solicitou agendamento 179 

de 2 dias, provavelmente, na primeira quinzena de abril de 202; II- Direitos de imagem: os 180 

docentes se preocupam que o material disponibilizado, especialmente as vídeoaulas, 181 

possa ser indevidamente utilizado e reproduzido. Como ações que podem ser tomadas 182 

diante das necessidades dos docentes, o Colegiado do PPGER entende que: i) a 183 

viabilização do espaço físico, consideradas todas as medidas sanitárias protocolares para 184 

a realização das atividades presenciais cabe à direção do ICSA; ii) deve ser adotado um 185 

termo único, padrão de consentimento da realização do ensino remoto emergencial entre 186 

discentes e docente, estabelecendo explicitamente o compromisso dos discentes com 187 

relação ao uso e reprodução do material disponibilizado pelos professores, especialmente 188 

as vídeoaulas. Neste termo deve estar especificado que divulgar material de terceiros sem 189 

autorização é crime, pois viola os direitos autorais e de imagem. O Prof. Marcelo, 1º 190 

tesoureiro da ADUR-RJ, lembrou que, independentemente da situação excepcional de 191 

ensino remoto, o professor tem assessoria jurídica da ADUR à disposição com relação a 192 

este tema especificamente, entre outros também. O Colegiado entende que a elaboração 193 

do termo deve ser de competência institucional. O documento informa ainda que, referente 194 

à possível necessidade de curso de capacitação, o corpo docente informou que não seria 195 

necessário, tendo em vista a facilidade das plataformas disponíveis. Mesmo assim, foi 196 

informado que, conforme previsto na Proposta de “estudos continuados emergenciais 197 

durante a pandemia da covid-19: ações no curto prazo”, está agendada capacitação 198 

docente com oferta de Cursos de Capacitação em Educação Online que ocorrerá em dois 199 

momentos: i) Capacitação com vistas à formação de multiplicadores – docentes com 200 

domínio das plataformas Moodle e Outros – Período: Junho/Julho; ii) Capacitação para 201 

demais docentes – Período: Agosto/Setembro. Além disso, uma das capacitações que 202 

foram apresentadas durante a reunião da Câmara ocorrida em 23/06/2020 é a parceria da 203 

UFRRJ com a Multi Rio (http://www.multirio.rj.gov.br/), empresa especializada em serviços 204 
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educacionais para o ensino básico, mas que ofereceu curso gratuito de videoaula para os 205 

professores do ensino superior. Será divulgado a todos, caso aconteça. Secretaria: A 206 

professora Viviana informou que o levantamento foi realizado no dia 24/06/2020. A 207 

secretaria possui condições adequadas para o trabalho, com ressalvas para o 208 

equipamento (computador) utilizado pela secretária Alzenira Ramos que, por ser um 209 

computador antigo, há o receio de que o mesmo pare de funcionar durante o período da 210 

pandemia, inviabilizando o trabalho de secretaria realizado remotamente desde o dia 211 

16/03/2020. A estagiária do PPGER, Ramona Lavouras, também demonstrou condições 212 

para realizar as atividades do estágio de maneira remota. A demanda da secretaria será 213 

encaminhada para o ICSA, de tal modo que, se necessário, deverá fornecer equipamento 214 

necessário para o trabalho remoto. Diante deste levantamento de todo o corpo acadêmico 215 

e administrativo do PPGER, as demandas internas acerca da viabilização do ensino 216 

remoto emergencial, este documento será entregue ao diretor do Instituto como 217 

instrumento de planejamento do Programa. A professora fez a leitura do documento, dando 218 

oportunidade ao colegiado de argumentar sobre os pontos, caso houvesse necessidade. 219 

As demandas foram encaminhadas para votação e aprovadas por unanimidade. 3 - Novo 220 

calendário e cronograma do PPGER ajustados para o ERE - A partir da decisão do 221 

Colegiado do PPGER de retomada das atividades acadêmicas em 27 de julho de 2020, a 222 

professora Viviana apresentou a proposta de calendário 2020 ajustado ao ERE, da 223 

seguinte forma: 1º TRIMESTRE 2020 – ERE: DE 27 DE JULHO A 16 DE OUTUBRO DE 224 

2020 – Disciplinas obrigatórias: Maria Viviana: IS1228-Seminários em Economia I, 15h; 225 

Teófilo de Paula: IS1222- Economia Regional, 45h. Alexandre Freitas: IS1223-226 

Desenvolvimento Econômico, 45h. Disciplinas optativas: Joilson Cabral / Caio Chain: 227 

IS1232- Métodos de Análise Regional, 45h. Thierry Prates / Thiago Renault: IS1236-228 

Tópicos Especiais I (Inovação e Desenvolvimento Regional), 45h. Recesso: de 19 de 229 

outubro de 2020 a 25 de outubro de 2020.  2º TRIMESTRE 2020 – ERE: DE 26 DE 230 

OUTUBRO DE 2020 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 – Disciplinas obrigatórias: Carlos 231 

Freitas: IS1221- Métodos Quantitativos, 45h. Maria Viviana: IS1229-Seminários em 232 

Economia II, 15h. Disciplina optativa: Marcelo Fernandes: IS1239- Desenvolvimento e 233 

Cooperação entre os Países dos BRICS, 45h.  Recesso Natal/Ano Novo: 19 de dezembro 234 

de 2020 a 03 de janeiro de 2021; Reinício 2º trimestre 2020 – ERE: de 04 de janeiro de 235 

2021 a 29 de janeiro de 2021; Recesso: de 30 de janeiro de 2021 a 7 de fevereiro de 2021; 236 

3º TRIMESTRE 2020 – ERE: DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 26 DE ABRIL DE 2021 – 237 

Disciplinas obrigatórias: Paulo Saraiva: IS1219- Macroeconomia, 45h. Lucas Castro: 238 
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IS1220- Microeconomia, 45h. Disciplinas optativas: Maria Viviana: IS1231- Introdução à 239 

Econometria Espacial, 45h e IS1230-Seminários em Economia III, 15h. Everlam Montibeler 240 

/ Joilson: IS1233- Economia do Estado do Rio de Janeiro, 45h. Débora Pimentel: IS1237- 241 

Tópicos Especiais II (Macroeconometria), 30h. A proposta do cronograma 2020 PPGER – 242 

ERE está detalhada no documento de planejamento do PPGER. 4 – Disciplinas ajustadas 243 

para o ERE, conforme normas da Deliberação Cepe 40/2020 -  Esse ponto aborda sobre 244 

as disciplinas dos 3 trimestres letivos do Programa e os critérios e procedimentos 245 

dispostos nos artigos 5 e 6 da deliberação CEPE nº 40 de 09/06/2020: 1) Aos discentes 246 

matriculados que perderem algum encontro síncrono, a reposição poderá ser feita 247 

acessando outro material encaminhado pelo docente (a exemplo: “gravação de aulas 248 

mantidas por, pelo menos, 30 dias; fornecimento de roteiros de aula escritos; contatos 249 

individualizados por meio escrito ou audiovisual; revisão de conteúdos no início da aula 250 

seguinte, etc”), conforme Art. 5, §3º. Caso as aulas sejam gravadas, recomenda-se a 251 

utilização do youtube como repositório. 2) As plataformas oficialmente recomendadas pela 252 

UFRRJ para viabilizar atividades síncronas são o Jitsi meet (https://meet.jit.si/) e a RNP 253 

(https://conferenciaweb.rnp.br/).  Para o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), a UFRRJ 254 

recomenda o SIGAA como repositório de material, possibilidade de interação via chats e 255 

fóruns e de diversos tipos de atividades (tarefas, questionários), via turma virtual. De 256 

acordo com Art. 5, §2º, “a instituição deverá fornecer plataforma apropriada para a 257 

realização das atividades (...), à qual a adesão não será obrigatória”. Outras plataformas 258 

foram sugeridas pelos discentes: Skype, Microsoft teams, google meet, Cisco Webex 259 

Meetings. 3) “§2º - O docente deverá priorizar na bibliografia da disciplina materiais que 260 

possam ser acessados online pelo discente, ou reproduzir este material de forma a 261 

disponibilizar o mesmo para o aluno, durante o período de oferta da disciplina”. 4) “§3º - O 262 

docente deverá indicar, no momento de retomada das atividades letivas por meio do 263 

ensino remoto emergencial, qual(is) o(s) melhor(es) horário(s) e/ou forma (s) de contato 264 

preferencial(is) para que o discente possa tirar dúvidas sobre o conteúdo das aulas ou 265 

sobre avaliações no decorrer da disciplina”.  5) “§4º - Caso o discente, por motivos 266 

justificados, não compareça a alguma aula no horário previsto para presença no ambiente 267 

virtual adotado, mas demonstre ter acessado ao seu conteúdo por qualquer dos meios 268 

previstos no programa da disciplina, será contabilizada presença no futuro lançamento da 269 

frequência”. 6) “§5º - Os mecanismos e critérios de avaliação devem ser explicitados na 270 

versão adaptada do programa da disciplina antes da retomada das atividades letivas por 271 

meio do ensino remoto”. 7) “Art. 6º - Em aulas ofertadas por convidados, técnicos, 272 
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pesquisadores, professores externos a UFRRJ ou pós-doutorandos e doutorandos com 273 

experiência comprovada em um dado tema, o docente responsável deve estar presente na 274 

sala virtual”. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta Aprovação das ementas das 275 

disciplinas, ajustadas conforme Deliberação CEPE 40/2020 – Na reunião do dia 15 de 276 

junho, a professora Viviana solicitou aos professores responsáveis pelas disciplinas a 277 

serem retomadas no primeiro trimestre via ERE que realizassem “uma atualização das 278 

ementas indicando as metodologias que serão utilizadas, incluindo plataformas e 279 

ferramentas tecnológicas adotadas, critérios e procedimentos de avaliação e lembrou que 280 

elas devem ser exatamente as mesmas das disciplinas presenciais, com mesma carga 281 

horária. Durante esta reunião, as disciplinas foram analisadas e validadas, por estarem em 282 

consonância com os requisitos mínimos exigidos. Encaminhadas para votação, a 283 

conversão das disciplinas montadas para o primeiro trimestre foram aprovadas por 284 

unanimidade. A professora Viviana, entretanto, fez duas ressalvas que devem ser 285 

cumpridas: i) “§4º - O docente deverá priorizar na bibliografia da disciplina materiais que 286 

possam ser acessados online pelo discente, ou reproduzir este material deforma a 287 

disponibilizar o mesmo para o aluno, durante o período de oferta da disciplina”; ii) “§5º o 288 

docente deverá indicar, no momento de retomada das atividades letivas por meio do 289 

ensino remoto emergencial, qual(is) o(s) melhor(es) horário(s) e/ou forma (s) de contato 290 

preferencial(is) para que o discente possa tirar dúvidas sobre o conteúdo das aulas ou 291 

sobre avaliações no decorrer da disciplina. O documento com as demandas do corpo 292 

acadêmico e administrativo do PPGER, assim como a Planejamento ao PPGER para 293 

viabilizar o ERE foi aprovado por unanimidade. A Prof. Viviana Encaminhará o documento 294 

final a todos por e-mail e para a Comissão de Ensino Remoto do ICSA.  Assuntos Gerais: 295 

Professor Joilson convidou os professores a submeterem artigos de opinião para Boletim 296 

do PPGER, sob a coordenação dos professores Alexandre e Joilson. Sem mais, encerrou-297 

se a reunião às doze horas e trinta minutos. Para constar, eu, Alzenira Ramos de Souza, 298 

representante do PPGER junto à secretaria, lavrei a presente ata, que dato e assino bem 299 

assim como todos os presentes.  300 

 301 

                                    Seropédica, 25 de junho de 2020. 302 
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