
PERGUNTAS E RESPOSTAS –  
COMPILADO DO QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS CTA 

 
 

PERGUNTA RESPOSTA 

Compensa ou não se 
matricular no PEO? 

Cada aluno deverá fazer essa análise, baseado nas disciplinas 
disponíveis, na disponibilidade de tempo, recursos 
disponíveis, e outros fatores que julgar necessários. 

Por isso, a adesão (matrícula) dos estudantes em disciplinas 
de seu interesse é voluntária. 

Qual a defasagem que 
causaria, caso fossem 

disponibilizadas matérias de 
cunho prático/teórico do 

nosso curso, pela 
impossibilidade da realização 

das práticas e visitas? 

O curso de ciência e Tecnologia de Alimentos não oferecerá 
disciplinas que tem atividades de laboratório no PEO para não 

comprometer a qualidade da aprendizagem. Apenas serão 
oferecidas disciplinas que se encaixem (conteúdo, 

metodologia e avaliação) no ensino remoto. 

Como ficaria o estágio já que 
precisamos também da DXC 
para o tramite de assinatura 

e validação dos termos? 

A DXC disponibilizou uma NOTA OFICIAL sobre suas atividades 
nesse momento de atendimento remoto. 

Os atendimentos / recebimento de documentos serão 
realizados exclusivamente pelo e-mail: dxccrp@ufv.br 

Veja nota em: http://dxc.crp.ufv.br/wp-
content/uploads/Nota-Oficial-DXC.pdf 

Qual as datas do PEO? 
A data disponibilizada pela PRE para oferecimento do PEO 

será: de 08/06/2020 a 22/07/2020 

Qual programa usaremos 
para assistir as aulas? 

O professor de cada disciplina tem autonomia para escolher 
as ferramentas que serão utilizadas, desde que sejam 

gratuitas (exemplo: Google meet; Zoom, outras) 

Como funcionará os 
horários? 

O PEO prever momentos assíncronas (gravados previamente 
pelo professor) e síncronos (ao vivo).  

Os momentos síncronos poderão ser previamente 
combinados (entre alunos e professores) e serão gravados, 

para disponibilização, caso necessário. 
Sendo, assim o aluno escolherá em que momento deseja 

assistir a aulas gravadas.  
* É solicitado que todos tenham compreensão e flexibilização 
nas aulas ao vivo (devido a conflitos de horário e conexão), 
sendo aconselhável a gravação de todos os encontros. 
Os conflitos de horários devem ser minimizados, uma vez que 
os alunos farão no máximo 2 disciplinas. 

Como será a aprovação no 
PEO? 

As disciplinas do PEO terão as mesmas exigências das 
disciplinas regulares da UFV, ou seja, ter no mínimo 60% de 

aproveitamento nas avaliações e mínimo de 75% de 
frequência. Observar o plano de ensino que será 

disponibilizado na primeira aula da disciplina para saber como 
será a distribuição da pontuação.  

http://dxc.crp.ufv.br/wp-content/uploads/Nota-Oficial-DXC.pdf
http://dxc.crp.ufv.br/wp-content/uploads/Nota-Oficial-DXC.pdf


Como será a conferência da 
frequência nas aulas? 

Cada professor tem autonomia para escolher como fará a 
frequência. Alguns exemplos: poderá ser realizada por 

observação nos momentos ao vivo, entrega de mini tarefas 
nas aulas gravadas, participação no chat, fórum, etc... 

Observar essa informação no plano de ensino, que será 
disponibilizado na primeira aula da disciplina. 

Caso não seja aprovado na 
disciplina, o que ocorre? 

O aluno que não obtiver a pontuação e frequência para 
aprovação terá os conceitos previstos no regimento da UFV 

(R – Reprovado, L – reprovado por infrequência; Q – em 
andamento). 

As reprovações nas disciplinas cursadas no PEO não serão 
consideradas para fins de desligamento. 

http://www.soc.ufv.br/wp-content/uploads/01-2020-CEPE-
Regime-Did%C3%A1tico.pdf  

Como seria a disciplina de 
TCC 2? 

O aluno já deverá ter cumprindo as atividades do laboratório 
e ter seus dados coletados. O oferecimento no PEO possibilita 

a defesa remota. Após a defesa o aluno deverá fazer as 
correções, solicitar a ficha catalográfica (na BBT – pelo 

sistema) e enviar o arquivo digital finalizado para o professor 
do TCC2, para liberação da nota no sistema (Sapiens) 

Como será feito as 
avaliações? 

 

Cada professor tem autonomia para escolher os métodos 
avaliativos. Podendo ser trabalhos, provas, seminários, vídeos 

dos alunos, marcação de testes ao vivo, ... 
Só não será permitido avaliação presencial. 

Observe os métodos avaliativos no plano de ensino que será 
disponibilizado na primeira aula da disciplina. 

 
 
 

Vale lembrar que este momento é novo, e nunca foi vivenciado pelo país, e que a oferta de 

disciplina em formato remoto é uma alternativa para que alunos e professores possam 

continuar desempenhando seus papeis, sem perder a excelência de ensino da UFV.  

Como é tudo novo... ainda há muitas dúvidas, mas estamos trabalhando para solucioná-las.  

Se tiver outras dúvidas, nos envie, que buscaremos saná-las!!!  

 
 

Outras informações do PEO podem ser obtidas em: http://www.pre.ufv.br/news/periodo-
especial-de-outono-peo-informacoes/ 

 
 
 

Aguardamos vocês (virtualmente), no PEO! 
 
 
 

Coordenação CTA – UFV – CRP. 
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