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 REUNIÃO DE COORDENADORES DE CURSOS DO E-TEC

Aos 29 dias do mês setembro de 2011 reuniram-se Jiani Cardoso da Roza, 
Itagira  Munhos Martins  e  Airam Fernandes da Silva,  Coordenadores de 
Curso de Ensino a Distância do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil 
(E-TEC) do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, para tratar do 
seguinte assunto: alteração nos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos 
(PPCs) da Modalidade EAD, ofertados pelo campus Alegrete,  no que se 
refere a Atividades Complementares (ACCs). De acordo com os PPCs, os 
cursos  Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em  Informática,  Técnico  em 
Agroindústria  e  Técnico  em  Agricultura  tem  em  sua  matriz  curricular, 
respectivamente, sessenta (60), 80 (oitenta) e oitenta (80) horas em ACCs. 
Através  da  leitura  dos  PPCs  desses  cursos  as  ACCs são  obrigatórias  e 
deverão  ser  realizadas  fora  do  horário  normal  e  dos  componentes 
curriculares obrigatórios, porém, compõem a carga horária desses cursos. 
Segundo relatos apresentados pelos coordenadores, os alunos dos polos 
de  EAD tem enfrentado  grandes  dificuldades  em cumprir  as  ACCs.  Em 
polos  como  São  Lourenço,  Santo  Antônio  da  Patrulha,  Canguçu  e 
Encruzilhada do Sul os tutores e coordenadores de polo tem manifestado 
aos coordenadores de curso e a coordenação do NEAD (Núcleo de Ensino 
a  distância)  uma grande  preocupação  de  que  os  alunos  não  consigam 
completar as ACCs determinado pelo PPC,  uma vez que a cidade e região 
onde estão inseridos não oferecem um número considerável de cursos e 
eventos relacionados a área do seu curso.  Outro motivo apresentado e 
também  concordado  pelos  coordenadores  é  que  os  alunos,  hoje 
matriculados, não possuem condições financeiras e tempo para realizar as 
ACCs fora da sua cidade. Os coordenadores identificaram ainda que alguns 
grupos de atividades complementares,  tais  como: projetos de pesquisa, 
extensão e monitoria são dificultados pelo atual perfil dos nossos alunos 
de  EAD  -  pessoas  que  realizam  outro  curso  e/ou  que  trabalham,  não 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA- CAMPUS ALEGRETE

conseguindo assim tempo para o desenvolvimento da pesquisa e extensão 
que  exige  uma carga  horária  semanal  dedicada  a  esse  trabalho.  Outro 
ponto  crítico  discutido  pelos  Coordenadores  é  a  dificuldade  da 
implementação e da precária logística para execução desse processo. Cabe 
salientar  que  esses  obstáculos  enfrentados  atualmente  pelos  alunos 
impedem  os  mesmos  de  concluir  nossos  cursos  refletindo  na  evasão 
escolar. Desta forma, as coordenações dos cursos de EAD do IFFarroupilha 
– Campus Alegrete pedem a exclusão das Atividades Complementares dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos da Modalidade EAD e sugerem que as 
horas  em  ACCs sejam  redistribuídas  da  seguinte  forma:  No  curso  de 
Técnico  em  Agroindústria  e  Agricultura  as  horas  correspondentes  as 
Atividades  Complementares  seriam  absorvidas  pelas  horas  de  Estágio. 
Desta forma o Estágio da Agroindústria e da Agricultura, seriam realizados 
em  360  horas,  excluindo-se  dessas  as  ACCs.  No  curso  de  Técnico  em 
Manutenção  e  Suporte  em  Informática  a  carga  horária  das  ACCs seria 
destinada à criação de mais uma disciplina técnica ao curso. Nada mais foi 
discutido e com a concordância de todos lavrei a presente ata, assinada 
por mim e demais participantes da reunião.


