No ensino on-line do Politecnico, até 2020/2021
4 de maio de 2020
Pelo menos até julho próximo, todas as atividades de ensino do Politecnico di Torino – incluindo
exames e formatura – continuarão sendo realizadas exclusivamente on-line, conforme
experimentado nesses primeiros meses de suspensão de atividades presenciais. A persistente
situação de incerteza devido à emergência de saúde do Covid-19 somada à necessidade de planejar a
sessão de exames de verão (15/06/2020 - 25/07/2020) e o período da graduação (julho de 2020), para
que os alunos sejam avisados previamente sobre as datas exatas dos exames, levaram à decisão de
hoje do Senado Acadêmico de manter as modalidades adotadas até o momento. O objetivo exato é
impedir o deslocamento de um grande número de estudantes que, de outra forma, deveriam estar
presentes no Ateneu, apesar da permanência das restrições à mobilidade no território nacional e,
mais ainda, no exterior.
Já em 28 de fevereiro de 2020, o Politecnico, a fim de enfrentar a emergência de saúde, considerou a
possibilidade de implementação de ferramentas de vídeo de comunicação para os exames orais e de
graduação, estendendo-se sucessivamente a sessão de exame de inverno até 15 de maio de 2020, a
fim de permitir a recuperação dos exames ainda não realizados.
As sessões remotas de exame e graduação foram realizadas com bastante regularidade, após
uma fase inicial de ajuste. Atualmente, 4.400 exames orais e escritos eram realizados com
videovigilância dos professores ou via computador, graças ao Exam, uma plataforma do Politecnico
integrada aos instrumentos de controle remoto. As aulas do segundo semestre foram imediatamente
transformadas em sessões on-line, permitindo a experimentação de novas formas de ensino e
garantindo que todos os alunos pudessem acessar as atividades, apesar de estarem confinados. Os
cursos à distância eram mais de 800, com a participação de quase 30 mil alunos e o envolvimento de
2.000 professores do corpo docente – quase o número total de professores envolvidos no ensino
durante o semestre.
“A decisão de manter o modo remoto para exames e aulas de graduação durante a sessão de verão
foi essencial para garantir que todos os nossos alunos pudessem participar das atividades
acadêmicas, respeitando as medidas de segurança impostas pelo distanciamento social e evitando
deslocamentos nacionais e internacionais”, comenta Sebastiano Foti, vice-reitor pela Educação.
O Senado chegou a pensar em como proceder para o próximo ano acadêmico: “Em maio, as
atividades de orientação sobre bacharelado e mestrado 2020/2021 serão restauradas”, continuou o
professor Foti. “Devemos fornecer informações claras sobre os procedimentos de ensino do
próximo ano para os meninos e as meninas que terão que fazer uma escolha tão decisiva para o
futuro, ou seja, escolher o caminho da universidade.” O Ministério da Educação, Universidade e
Pesquisa (MIUR) da Itália ainda não divulgou nenhuma informação oficial sobre a atividade de
ensino a partir de setembro de 2020. No entanto, o ministro Gaetano Manfredi sugeriu em uma nota
sobre as atividades pós-bloqueio “limitar as transferências de passageiros de longa distância,
continuando a facilitar sua participação nas atividades por telepresença” e “considerar a presença
complexa de estudantes internacionais, garantindo sua telepresença nas atividades”.
Considerando todos esses elementos, o Politecnico di Torino decidiu, novamente por resolução do
Senado Acadêmico, garantir as atividades on-line para fornecer toda a oferta de ensino de primeiro e
segundo nível do Ano Acadêmico 2020/2021.
As avaliações e as decisões resultantes sobre a possibilidade de ensino presencial serão sujeitas a
futuras deliberações, levando em consideração a evolução da atual emergência sanitária e as
disposições que serão emitidas pelo governo italiano.

