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No dia 29 de julho de 2020, às 15h00min, através de videoconferência, estiveram reunidos os 1 

Professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas (Pós-ECM), na 2 

condição de representantes do Colegiado Delegado, em caráter ordinário para deliberação dos seguintes 3 

pontos de pauta: 1. Resolução Normativa nº 140/2020/CUn. O Prof. Régis apresentou a resolução e o 4 

levantamento realizado com os professores que ofertaram disciplinas em 2020/1. Das (15) quinze 5 

disciplinas ofertadas no início do semestre, 10 (dez) professores afirmaram que suas disciplinas podem 6 

ser ofertadas totalmente de forma remota, em caráter excepcional. Os professores Wagner M. 7 

Pachekoski e Claudimir A. Carminatti, responsáveis pelas disciplinas ECM410059 e ECM410004, 8 

respectivamente, responderam que suas disciplinas necessitam de 15h/a de atividade presencial. O Prof.  9 

Régis informou que, conforme calendário da supracitada Resolução, há uma previsão de atividade 10 

presencial por volta da 9ª (nona) semana, contada a partir de 31/08. O Prof. Jorge respondeu, no 11 

levantamento, que a disciplina ECM410036 é adequada somente ao ensino presencial o Prof. Régis 12 

apontou dois cenários nessa situação: não ofertar a disciplina, cancelando-a, ou acionar a menção “P” 13 

para os alunos, conforme permitido pela Resolução. O Prof. Pedro Paulo questionou se fica a critério de 14 

cada docente lecionar ou não a disciplina, e o Prof. Régis respondeu que conforme Art. 21, a oferta de 15 

disciplinas fica a cargo do colegiado do programa. O Prof.  Pedro Paulo sugeriu então que fosse feita 16 

uma consulta ao Prof. Jorge com uma justificativa para análise do colegiado. O Prof. Rafael Catapan 17 

ratificou a fala do Prof. Pedro Paulo e sugeriu que os professores Fabiano e Adriano Fagali, responsáveis 18 

pelas disciplinas ECM410064 e ECM410060 também sejam consultados sobre o interesse em reabrir 19 

matrícula nessas disciplinas, canceladas em março de 2020. Sobre os planos de ensino (Art.25), o Prof. 20 

Régis apresentou um modelo que talvez seja adotado pela graduação, onde consta uma tabela sobre as 21 

condições de oferta de ensino remoto. O Prof. Pedro Paulo perguntou se essa tabela seria obrigatória, 22 

sugerindo que seja opcional. O Prof. Rafael Catapan sugeriu que seja utilizada uma matriz instrucional 23 

de forma opcional, citando como exemplo, a matriz instrucional apresentada pela SEAD/UFSC. Sobre o 24 

calendário, ficou decidido que as formalizações das disciplinas 2020/1 serão de 03/08 a 07/08; ajustes de 25 

matrículas por parte dos alunos, de 10/08 a 21/08; atividades administrativas, de 24/08 a 28/08 ; e 26 

retorno previsto das aulas na forma remota com início em 31/08. Caso haja alteração nas normativas da 27 

UFSC, as datas poderão sofrer alterações. Sobre o Art. 27, que permite a alteração do regime de 28 

periodicidade do curso em caráter excepcional, foi consenso que se mantenha a mesma estrutura. Nada 29 

mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Gislaine Palmeira da Silva, lavrei esta ata, 30 

assinada por mim e demais membros presentes na reunião. 31 
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