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            [14:21] Maria Denize Henrique Casagrande : Boa tarde Pessoal
[14:21] Lucas Lima (CARI) : boa tarde!
[14:23] Carla Rosane : Ola! boa tarde!
[14:23] Luana Renostro Heinen : Boa tarde!
[14:24] Pedro Melo : Boa tarde, colegas.
[14:25] Francis Petterini : Boa tarde gente, estou como suplente do Marcelo do PPGEco. Prof. Francis Petterini
[14:26] Erves Ducati : Boa tarde
[14:29] Luiz Eduardo Pizzinatto : Oi, Luana! Você é representante de qual função?
[14:29] Rúbia dos Santos Ronzoni : Boa tarde!
[14:30] Renê Birochi - Coordenador PPG Administração : Boa tarde
[14:30] Valdir Alvim da : Tarde boa a tod@s!
[14:30] Luana Renostro Heinen : Oi, eu sou Profa do Direito, GT Reforma Administrativa da APUFSC, vim a
convite, não faço parte do quórum.
[14:31] Luiz Eduardo Pizzinatto : Ah, perfeito!
[14:31] Valdir Alvim da : Eu tb Pizzinato
[14:31] Luiz Eduardo Pizzinatto : Lista de presença https://u.ufsc.br/Troh5nZ
[14:31] Sandra Rolim Ensslin : Boa tarde colegas.
[14:31] Raphael Schlickmann : Boa tarde!
[14:31] Lucas Lima (CARI) : muito bem colocado professor Irineu
[14:32] Raphael Schlickmann : de acordo
[14:32] Joisse Antonio : Sim
[14:32] Sandra Rolim Ensslin : Sim
[14:32] Lucas Lima (CARI) : de acordo
[14:32] Rúbia dos Santos Ronzoni : Sim
[14:32] Carla Rosane : de acordo
[14:32] Daniel Ricardo Castelan : de acordo
[14:32] Renê Birochi - Coordenador PPG Administração : sim
[14:32] Pedro Melo : ok
[14:32] Erves Ducati : ok
[14:33] Luana Renostro Heinen : Luiz Eduardo, seria possível me autorizar para compartilhar apresentação de
slides?
[14:34] Luiz Eduardo Pizzinatto : SIm, Luana!
[14:35] Luiz Eduardo Pizzinatto : Lista de presença https://u.ufsc.br/Troh5nZ
[14:36] Luana Renostro Heinen : Obrigada, Luiz Eduardo.
[14:38] Raphael Schlickmann : sim
[14:38] Sandra Rolim Ensslin : Sim Luana
[14:55] Bem-vindo(a) a <b>Conferências CSE</b>! Para convidar outros participantes para a conferência, utilize
a URL <u><a href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conferencias-cse" target="_blank"
target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conferencias-cse</a></u>.<br><br>Para compartilhar o seu
microfone, clique no botão com um telefone (na barra de botões abaixo da apresentação). Use um headset para
ter uma melhor experiência de áudio com menos ruídos.<br><br>Para conectar a partir de um dispositivo SIP,
disque <u>sip:24460@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência está limitada em <b>75 participantes</‐
b>.<br><br><br>Para mais informações, <a href="https://ajuda.rnp.br/conferenciaweb" target="_blank"><u>clique
aqui</u></a>.
[14:59] Luiz Eduardo Pizzinatto : Lista de presença https://u.ufsc.br/Troh5nZ
[15:00] Tânia Regina Kruger : Muito bom Luana! 
[15:00] Raphael Schlickmann : Obrigado pelos esclarecimentos Luana
[15:00] Renê Birochi - Coordenador PPG Administração : Excelente apresentação! Parabéns!
[15:00] Maria Denize Henrique Casagrande : obrigada Luana
[15:01] Carla Rosane : Muito bom Luana! e muito preocupante tbém!
[15:02] Rúbia dos Santos Ronzoni : Excelente análise da reforma do Estado em curso...extremamente preocupante
[15:04] Carla Rosane : Sem duvida é fundamental uma mobilização e debate! gostaria de saber se existe uma
agenda e qual é a a agenda de mobilização já elaborada?
[15:07] Luana Renostro Heinen : Muito bom, Profa Iara, obrigada.
[15:12] Luana Renostro Heinen : Site com informações sobre a Reforma: https://www.apufsc.org.br/reforma-
administrativa/
[15:13] Valdir Alvim da : Valeu, obrigado a tod@s! Abs.
[15:15] Raphael Schlickmann : inscrevo
[15:15] Raphael Schlickmann : Hoje, 24/03/21 participamos da reunião da POGRAD com as coordenações de curso,
ocorrida das 9h00 as 12h00. Divulgo um resumo dos principais pontos discutidos:
- Informe das datas dos semestres 2021/1 (14/06/21 a 02/10/21) e 2021/2 (início: 25/10/21 a 19/12/21 – recesso
– fim: 31/01 /22 a 26/03/22) aprovados na Câmara de Graduação a serem aprovadas na próxima reunião do CUn;
- Informe sobre o GT de Avaliação das Atividades Acadêmicas não presenciais: nos próximos dias o GT criado na
Câmara de Graduação divulgará o formulário de coleta de informações sobre as atividades acadêmicas não
presenciais no âmbito dos cursos. Esses formulários serão respondidos pelas coordenações. Solicitou-se que
seja divulgado pela PORGRAD em formato PDF as perguntas que serão feitas, para que as coordenações tenham
parâmetros para consultar docentes e discentes antes de fazer o preenchimento.
- Informe sobre novo sistema acadêmico: há uma previsão de início de funcionamento de um novo sistema
acadêmico para o semestre 2022/1, devendo substituir em etapas o atual CAGR. Prevê-se a criação de um app para
que estudantes possam acessar o sistema pelo celular com mais facilidade. 
- Informe de Palestra sobre metodologias ativas com professor da UnB, dia 14/4 as 17h. Coordenadores já podem 
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se inscrever no sistema SGCA e demais interessados poderão assistir pelo canal do Youtube do PROFOR.
- Informe de Seminário PROGRAD sobre Ensino Remoto na UFSC, previsto para maio. Maiores informações serão
divulgadas mais adiante.
- Informes sobre Curricularização da Extensão com participação da PROEX: informados novos prazos para envio
das propostas da curricularização. No caso dos cursos do CSE o prazo de envio é 30/04/2022. Maiores
informações neste link: https://curricularizacaodaextensao.ufsc.br/
- Discutiu-se ainda sobre os cursos afetados em função da menção “P”, especialmente para os cursos que possuem
disciplinas práticas ou teórico-práticas. Dada a importância do tema e tendo em vista ser um assunto que
impacta alguns cursos em específico, foi marcada uma reunião dos coordenadores desses cursos com a PROGRAD, só
para tratar do tema na próxima quarta-feira, dia 31/03. O Link para acesso a reunião será encaminhado até lá.
Caso algum/a colega que tenha estado presente lembre de algo que tenha passado, fiquem a vontade.
Abraços, Raphael
[15:17] Maria Denize Henrique Casagrande : está falhando muito
[15:19] Luiz Eduardo Pizzinatto : Lista de presença https://u.ufsc.br/Troh5nZ
[15:37] Erves Ducati : iinscrevo
[15:37] Tânia Regina Kruger : Me inscrevo
[15:45] Raphael Schlickmann : são quantos estudantes previstos?
[15:45] Raphael Schlickmann : Não me recordo de ter ouvido
[15:48] Luiz Eduardo Pizzinatto : Lista de presença https://u.ufsc.br/Troh5nZ
[15:54] Raphael Schlickmann : me inscrevo
[15:57] Iara Costa : Pessoal, preciso me retirar pois tenho aula sincrona agora. Se o Prof. Daniel puder votar
no meu lugar.
[16:17] Beatriz Gatti : professor poderia mandar as horas por aqui?
[16:17] Beatriz Gatti : não consegui anotar
[16:19] Beatriz Gatti : não, eu queria saber se poderia ter acesso por aqui ao parecer
[16:20] Beatriz Gatti : estava anotando o parecer mas não consegui
[16:21] Beatriz Gatti : beatriz.kauling.gatti@gmail.com
[16:21] Beatriz Gatti : 998085496 é o numero
[16:21] Beatriz Gatti : obrigada professor
[16:22] Lucas Lima (CARI) : gostaria do paad de economia e ri tb, meu email é limalucasbr@gmail.com
[16:22] Lucas Lima (CARI) : obrigado!
[16:25] Luiz Eduardo Pizzinatto : Beatriz, enviei o processo completo em PDF para o seu email.
[16:25] Beatriz Gatti : obrigada, Luiz
[16:29] Beatriz Gatti : perdão, travou a tela do computador
[16:29] Carla Rosane : Prof. me inscrevo para pautar um assunto no próximo item. Sobre a suspensão do
PROBOLSAS pela PROEX
[16:30] Luiz Eduardo Pizzinatto : Lucas, enviei o processo do paad do CNM para seu email
[16:30] Lucas Lima (CARI) : obrigado Luiz!
[16:31] Beatriz Gatti : poderia ser enviado ao meu email as contribuições sobre a suspenção do probolsas ou
ser disponibilizado aqui?
[16:32] Lucas Lima (CARI) : creio que vão estar anexados na ata beatriz
[16:32] Luiz Eduardo Pizzinatto : Lista de presença https://u.ufsc.br/Troh5nZ
[16:32] Beatriz Gatti : ta bem, obrigada
[16:32] Erves Ducati : Beatriz enviei por email
[16:35] Lucas Lima (CARI) : colegas do conselho, vou ter de me ausentar agora, boa reunião e bom final de
semana!
[16:46] Rúbia dos Santos Ronzoni : Obrigada Carla!
[16:51] Carla Rosane : Apoiado! penso que o centro precisa se manifestar sim!
[16:52] Renê Birochi - Coordenador PPG Administração : Parabéns pela manifestação! Excelente
[16:52] Ilse Maria : Boa Tarde
[16:52] Raphael Schlickmann : bom fds
[16:52] Beatriz Gatti : boa semana
[16:52] Carla Rosane : muito obrigado! boa tarde para todos!
[16:52] Joisse Antonio : Boa tarde pessoal!!
[16:52] Sandra Rolim Ensslin : Boa tarde a todos .
[16:52] Diogo Félix de Oliveira : Bom final de semana
[16:53] Renê Birochi - Coordenador PPG Administração : Muito obrigado! Boa tarde!
[16:53] Pedro Melo : Boa tarde e bom final de semana
[16:53] Rúbia dos Santos Ronzoni : Bom final de semana !
[16:53] Joisse Antonio : Até
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