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Administração 08/07/2020).

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quinze horas, por meio do sistema de  
Web Conferência, RNP, sob a Presidência do Profª. Pedro Antônio de Melo, reuniram-se os 
docentes: Allan Augusto Platt,  André Luís da Silva Leite, Andressa Sasaki  Vasques Pacheco, 
Ani  Caroline  Grigion  Potrich,  Bernardo  Meyer,  Claudelino  Martins  Dias Junior, Cibele 
Barsalini,  Gabriela  Gonçalves  Silveira  Fiates,  Gerson  Rizzatti  Júnior, Helena  Kuerten  de 
Salles Uglione, Irineu Manoel de Souza, Joana Stelzer, Kellen da Silva Coelho,  Marcia Barros 
de Sales, Marco Antonio de Moraes Ocke, Marcos Abilio Bosquetti, Marcos Baptista Lopez 
Dalmau Marcus Vinícius Andrade de Lima, Mario de Souza Almeida, Pedro Antônio de Melo, 
Raphael  Schlickmann,  Rebeca  de  Moraes  Ribeiro  de  Barcellos,  Ricardo  Niehues  Buss, 
Rogério  Tadeu  de  Oliveira  Lacerda  e  Sérgio  Luis  Boeira.  Justificaram  ausência  os 
professores:  Alexandre  de  Moraes  Ramos,  Paulo  Otolini  Garrido  e  Rudimar  Antunes  da 
Rocha, Os docentes: Evelize Welzel, Marilda Todescat e Rolf Hermann Erdmann estão em 
Licença de Saúde. Os professores: Rosalia Aldraci Lavarda, Renê Birochi e Taisa Dias estão 
em afastamento para Pós-Doutorado. O Professor Maurício Serva encontra-se de férias. O 
Profº. Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis. O Presidente, Profº Pedro 
Melo,  cumprimentou  a  todos  e  declarou  aberta  a  reunião.  1. Informes:  O  Profº.  Pedro 
informou que a UFSC está entre as dez melhores Universidades da América Latina. O Profº 
Pedro passou a palavra ao Profº. Marcus Vinicius para que fizesse seu relato. 1.1 Diálogos 
PNAP. Relator: Profº Marcus Vínicius. O Profº Marcus Vinicius informou que os webnários 
realizados pelo PNAP são atividades que tem a finalidade de auxiliar os alunos, em relação a 
complementação  das  horas  exigidas  no  curso  pedagógico.  O  Profº.  Marcus  Vinicius 
agradeceu  a  Profª.  Helen  pelo  trabalho  realizado  nos  webnários  e  ressaltou  que  as 
participações  aumentaram  bastante.  O  Profº.  Marcus  Vinicius  agradeceu  também  aos 
professores  que  palestraram  nos  webnários.  A  Profª.  Andressa  informou  que  o  projeto 
Academy fará  uma live,  com alunos  do  curso  de administração  falando  sobre  marketing 
digital. A Profª Andressa informou que estão disponibilizando os vídeos dos cursos de forma 
pública. A Profª. Helena informou que assumiu a coordenação de TC em março e enviou aos 
colegas um e-mail,  solicitando que atualizassem suas áreas de orientação e que alguns 
colegas ainda não enviaram.  O Profº.  Irineu informou que a  aprovação do regimento  do 
Centro  Socioeconômico,  aguardada  a  vinte  e  três  anos,  foi  efetivada.  O  Profº.  Irineu 
agradeceu  ao  Profº.  Claudelino,  pela  sua  participação  no  Conselho  de  Curadores.  Não 
havendo mais informes, começou a ordem do dia.   2.  Ordem do dia. 2.1 Relatórios de 
Pesquisa  –  Relator  Prof.º  Ricardo  Buss.  O Profº.  Ricardo  informou  que  são  quatro 
pareceres,  de  projetos  da  Profª  Ani.  A)  Projeto  intitulado:  A  Percepção  de  cidadania 
Financeira,  Proposição  de  uma Medida.  O Profº.  Ricardo  relatou  que  o  período  é  de 
primeiro de março de dois mil e vinte a trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, com 
objetivo de analisar a percepção financeira da população, foi atribuído a Profª, uma hora de 
atividades. B) Projeto Intitulado: Vida de Estudante Durante a Pandemia da COVID-19. O 
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Profº. Ricardo relatou que o período é de vinte e dois de abril de dois mil e vinte a vinte e um 
de dezembro de dois mil e vinte, com o objetivo de avaliar a percepção do estudante, com 
matrícula regular no ensino presencia, sob o efeito do isolamento social, foi atribuído a Profª,  
uma hora de atividades.  C)  Projeto intitulado: Minhas Finanças na Pandemia.  O Profº 
Ricardo relatou que o período foi de vinte e quatro de maio de dois mil e vinte a vinte e três  
de janeiro de dois mil  e vinte e um, com o objetivo de verificar a situação financeira dos 
indivíduos,  após o início  da Pandemia do COVID-19.  Foi  atribuída a Profª,  uma hora de 
atividades. D) projeto Intitulado: Socorro as Empresas, aa ações Governamentais diante 
da Pandemia estão sendo efetivas. O Profº. Ricardo relatou que o período foi de vinte e três 
de abril de dois mil e vinte a vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte, com o objetivo de  
avaliar  a  percepção  dos  empresários  a  cerca  da  efetividade  das  ações  governamentais, 
desenvolvidas para o auxílio das empresas diante da Pandemia da COVID-19. Foi atribuída a  
Profª, uma hora de atividades. O Profº. Ricardo informou que todos os pareceres dos quatro  
projetos, foram favoráveis a aprovação. Em discussão, não houve manifestação. Em votação: 
aprovado por unanimidade.  2.2  Apresentação das recentes mudanças no Regulamento 
de TC aprovadas no colegiado do curso. Relatora: A Profª. Helena Salles. A Profª Helena 
agradeceu a Profª Márcia pela ajuda na transição e também ao Prof. Raphael. A Profª Helena 
informou  que  foram  levantadas  algumas  questões  que  poderiam ser  aprimoradas,  estas 
questões  foram discutidas  no  NDE e  aprovadas  no  colegiado  de  curso.  A  Profº  Helena 
informou que as  alterações  estão publicadas  no site  de  TC.  A Profª  Helena  começou a 
apresentação dos slides mostrando as alterações.  O Profº. Pedro esclareceu que este item, 
deveria ter entrado como informes, pois não estava submetido a votação . 2.3 Discussões do 
relatório final elaborado pelo Comitê COVID-19 e decisões do Conselho Universitário. O 
Profº. Pedro passou a palavra ao Profº. Raphael, para que ele fizesse um breve relato sobre 
as recomendações do comitê de Combate ao COVID-19. O Profº. Raphael informou que esta 
apresentação foi feita no colegiado do NDE. O Profº. Raphael colocou o link no bate papo da 
reunião e solicitou que todos lessem o documento na íntegra, pois a apresentação contém 
apenas recortes. O Profº. Raphael passou os slides da apresentação. O Profº. Pedro abriu 
espaço para as manifestações. A Profª. Rebeca parabenizou o colegiado do NDE. A Profª 
Rebeca disse ter dúvidas quanto a dimensionar o conteúdo e como computar as horas no 
ensino remoto. A Profª Rebeca sugeriu que fossem usados os materiais dos cursos EAD, do 
CAD. A Profª Andressa falou que não encontrou nenhuma informação sobre o funcionamento 
das horas no ensino remoto. O Profº. Irineu informou que o questionamento sobre o cálculo 
das horas no ensino remoto, também foi feito na reunião do conselho de unidade e portanto, 
foi enviado a comissão de relatoria do conselho universitário, para que fosse incluído no Art. 
14 da minuta de resolução. O Profº. Irineu afirmou que a autorização para a utilização do 
material dos cursos EAD, pode ser tomada pelo Departamento. O Profº. Raphael pesquisou 
em outras instituições públicas de ensino e que as mesmas deixam a questão das horas, em 
aberto,  delegando  a  decisão  para  o  curso  ou  professores.  O  Profº.  Rogério  Lacerda 
parabenizou o Profº. Irineu pela aprovação do regimento do Centro. O Profº. Rogério Lacerda 
mencionou  a  sua  preocupação  com a  criação  desnecessária  de  regras,  pois  já  existem 
muitas e que se deve confiar nos professores e alunos. A Profª Helena explicou que o NDE 
procurou elaborar um protocolo, longe de serem regras,  com respostas amplas para algumas 
angústias dos professores. A Profª Andressa lembrou que todos devem preparar seus planos 
de  ensino,  pois  sendo  aprovada  a  resolução  no  CUn,  deverá  ser  feita  uma  reunião  de 
colegiado, aprovando os planos de ensino. O Profª. Raphael colocou que ele e a Profª Márcia  
ficaram responsáveis em trabalhar com orientações do que deverá constar, no mínimo, nos 
planos de ensino. O Profº. Pedro comentou que o departamento recebeu várias demandas de 
empréstimo de computadores, mas que, infelizmente, não conseguirá atender. O Profº. Pedro 
informou que as demandas de empréstimo de equipamentos, serão enviadas a direção do 
centro para verificar o que pode ser feito. O Profº. Irineu informou que o prof. Ubaldo chamou 
os diretores de centro para uma reunião,  para dizer que a universidade vai  disponibilizar 
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setenta reais para cada estudante que não tiver condições de pagar internet. O Profº. Pedro 
agradeceu a presença de todos.  Não havendo nada mais a tratar deu-se por encerrada a 
reunião na qual eu Ana Paula Peres da Silva, lavrei a presente Ata.
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