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Ato DEPES nº 05 de 09/Julho/2020 

 
Cria Comissão com o objetivo de sugerir 
métodos de avaliação para o ensino remoto e 
outras providências.  

 
O Chefe do DEPES, CONSIDERANDO:  
 

1) A possibilidade de extensão por longo tempo do isolamento social provocado por pandemias;  
2) A possibilidade de substituição do método de ensino presencial pelo ensino a distância; 
3) A responsabilidade intransferível do DEPES com a Graduação de mais de 4 mil estudantes. 
4) A hipótese de haver fisuras na transmissão de conhecimentos (acumulados pela humanidade) em 

relação aos estudantes do DEPES. 
 
RESOLVE  
 
Nomear a Comissão abaixo nominada para apresentar no âmbito do DEPES, até as 12h do dia 29/07/2020, 
sugestões sobre: 
 

1) métodos de avaliação dos estudantes no ensino remoto;  
2) plataformas digitais convenientes para o ensino remoto;  
3) ações para que todos estudantes tenham acesso às aulas remotas (inclusão digital). 
4) revogação de normativas que impedem o ensino remoto. 
5) novo calendário acadêmico. 

 
A Comissão deverá trabalhar sob a forma de conferência online consultando, na medida do possível, aos 
departamentos/coordenações, estudantes e a quem mais julgar conveniente. O relator deverá ser escolhido 
entre os seus pares. As conclusões deverão ser enviadas ao condep@cefet-rj.br até as 12h do dia 29/07/2020. 
 
Professores Membros da Comissão:  
 

1. Mauro Sandro dos Reis (moderador) => Substituto: Joao Amin Moor Neto; 
2. André Luiz Cordeiro dos Santos => Substituto: Gisely dos Santos Pereira; 
3. Diego Moreira de Araújo Carvalho => Substituto: Rafael Garcia Barbastefano; 
4. Tatiane de Campos Chuvas => Substituto: Matheus Campolina Mendes; 
5. Jorge de Abreu Soares => Substituto: Kele Teixeira Belloze; 

 
Integram ainda a Comissão, na qualidade de Consultores: Felipe Gonçalves Felix e Christian Nolte. 
 

CEFET-RJ, 09 de Julho de 2020 
 
 

Weber Figueiredo da Silva 
Chefe do DEPES 


