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1Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio do
2sistema de Web Conferência, RNP, sob a Presidência do Prof. Pedro Antônio de Melo,
3reuniram-se os docentes: Allan Augusto Platt, André Luís da Silva Leite, Andressa Sasaki
4Vasques Pacheco, Ani Caroline Grigion Potrich, Bernardo Meyer, Claudelino Martins Dias
5Junior, Cibele Barsalini, Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, Gerson Rizzatti Júnior, Helena
6Kuerten de Salles Uglione, Irineu Manoel de Souza, Joana Stelzer, Kellen da Silva Coelho,
7Marcia Barros de Sales, Marco Antonio de Moraes Ocke, Marcos Abilio Bosquetti, Marcus
8Vinícius Andrade de Lima, Mario de Souza Almeida, Pedro Antônio de Melo, Raphael
9Schlickmann, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, Ricardo Niehues Buss, Rogério Tadeu
10de Oliveira Lacerda, Rudimar Antunes da Rocha e Sérgio Luis Boeira. Os discentes Luiz
11Fernando Britto e Ana Clara tripolini. O Prof. Paulo Otolini Garrido, justificou ausência. Os
12docentes: Evelize Welzel, Marilda Todescat e Rolf Hermann Erdmann encontram-se em
13Licença de Saúde. As professoras: Rosalia Aldraci Lavarda, Renê Birochi e Taisa Dias estão
14em afastamento para Pós-Doutorado. O Profº. Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de
15Florianópolis. O Presidente, Professor Pedro Melo, cumprimentou a todos e declarou aberta a
16reunião. .1. Informes: O Profº Pedro estabeleceu algumas regras para que a reunião não
17ultrapassasse das 18 horas. O Profº Pedro solicitou aos membros do colegiado, sugestões de
18indicadores sobre o retorno das atividades acadêmicas na UFSC, para que o curso de
19administração pudesse tomar suas decisões. O Profº. Pedro informou que os alunos estavam
20assistindo a reunião via RPN. O Profº Pedro disponibilizou a palavra para manifestações. O
21discente Luiz Brito, agradeceu ao colegiado por terem liberado a transmissão da reunião para
22os estudantes. Não havendo mais informes, o Profº Pedro passou para a ordem do dia. . 2.
23Ordem do dia. 2.1 Retorno as atividades: Decisão do CUn. O Profº Pedro passou a
24palavra para o Profº Raphael que começou a apresentação falando das decisões tomadas
25pelo CUn e o que foi tratado na reunião de colegiado do NDE e do curso. O Profº Raphael
26deixou claro que a apresentação foi feita antes da publicação da resolução. O Profº Raphael
27solicitou a Profª Joana, que falasse sobre a parte jurídica de algumas questões, como a
28gravação das aulas. Profª Joana falou que em direito público, o que é o nosso caso, o que
29não está permitido está proibido e que, a respeito das aulas síncronas, o departamento não
30poderia obrigar a fazer o que o CUn não autorizou. O discente Luiz Fernando questionou se o
31departamento iria permitir aulas gravadas. O Profº Irineu falou que o assunto é muito
32complicado e que no seu entendimento, muitas decisões ficarão a cargo do colegiado. O
33Profº Raphael retomou a apresentação e falou sobre quais decisões o departamento deveria
34tomar, em relação as orientações gerais aos professores, sobre o planejamento do semestre
35e como oportunizar a capacitação aos docentes e TAEs. Profª Ani falou da capacitação que
36estavam preparando para os colegas, a respeito das aulas remotas. A Profª Andressa
37ressaltou que, além dos vídeos, estavam sendo feitos alguns cursos para os professores que
38dão aula no departamento e que dependia das decisões tomadas na reunião para marcar a

39data dos cursos. O Profº Raphael, falou que mais sugestões poderiam ser enviadas ao
40departamento. O Profº Irineu falou que em relação ao PAAD, a Prograd estava verificando
41com a CPPD para darem uma orientação. A Profª Helena perguntou se os professores Renê
42e Taisa, assumiriam disciplinas ao retornarem dos seus Pós Dos. O Profº Pedro falou que
43sim. A Profª Rebeca perguntou se poderia ser acordado, em não fazer alterações nas
44disciplinas que estão sendo dadas, em função da volta dos professores afastados. O Profº
45Pedro falou que não haveria modificações. O Profº Raphael continuou com a apresentação. A
46Profª Helena sugeriu que fossem eleitas umas cinco plataformas para serem usadas nas
47aulas remotas. O Professor Pedro sugeriu que fosse feito uma votação para decidir se
48padronizavam ou deixavam em aberto as tecnologias utilizadas pelos professores no ensino
49remoto. Em Votação: cinco votos para padronização e vinte e um para deixar em aberto. O
50Profº Raphael continuou a apresentação, falando sobre as aulas Síncronas. O Profº Raphael
51falou sobre o quê o departamento deveria discutir, em relação as aulas síncronas. O discente
52Luiz Fernando falou que o centro acadêmico quer aulas gravadas, pois muitos alunos não
53tinham disponibilidade de internet. O Profº Rogério falou sobre o direito de imagem e se a
54universidade daria suporte jurídico aos professores. A Profª Marcia perguntou se o item que
55fala sobre gravação das aulas síncronas seria levado para decisão do colegiado do curso e
56do NDE. A Profª Marcia perguntou também, como se resguardaria, caso não conseguisse
57gravar as aulas. O Profº Raphael respondeu que seria feita uma rediscussão do assunto, no
58colegiado do curso. O Profº Raphael falou que o resguardo, caso as aulas não fossem
59gravadas, por qualquer problema, seria justificado para a coordenação do curso,
60formalmente. O Profº Pedro colocou em votação se as aulas síncronas seriam gravadas ou
61não, obrigatoriamente. Em votação: nove votos para sim e quinze votos para não. O Profº
62Raphael falou sobre o item de registro de frequência. O Profº Pedro colocou em votação a
63aferição de frequência em aula síncrona. Em votação: doze votos para sim e quatorze para
64não. O Profº Pedro passou para a proposição do Profº Raphael que permitiria flexibilização no
65critério de aferição de frequência. Em votação: vinte e três votos para sim e dois votos para
66não. O Profº Raphael passou para o item Atividades Avaliativas. O discente Luiz Fernando,
67solicitou que ficasse definida a proibição de provas em tempo real. Em votação: nove votos
68para sim e quinze votos para não. O Profº Pedro passou para a proposição do Profº Raphael.
69Em votação: vinte votos para sim e cinco votos para não. O Profº Raphael passou a falar
70sobre a oferta de disciplinas. O Profº Pedro encerrou a reunião, pelo adiantado da hora
71agradecendo a todos pela participação. Não havendo nada mais a tratar deu-se por
72encerrada a reunião na qual eu Ana Paula Peres da Silva, lavrei a presente Ata.

