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 4 

Conforme convocação enviada em dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um a 5 

todos os membros do COLEGIADO PLENO e convite à coordenadora UAB do curso 6 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de 7 

dois mil e vinte e um, às quatorze horas, tendo em vista as determinações da UDESC 8 

e o decreto do Governo do Estado de Santa Catarina, no sentido de realizar os 9 

trabalhos home office devido à COVID-19, reuniram-se, via sistema de webconferência 10 

através do Big Blue Button (BBB) no Moodle da UDESC, extraordinariamente, os 11 

membros do Colegiado Pleno do DECT - Departamento de Educação Científica e 12 

Tecnológica do CEAD/UDESC. Estavam presentes o Prof. Tiago Luiz Schmitz, chefe 13 

do DECT/CEAD e presidente do Colegiado Pleno DECT/CEAD, e os seguintes 14 

membros convocados: Prof.ª Beatriz Goudard, Prof. David Daniel e Silva, Prof. Jordan 15 

Paulesky Juliani, Prof. Jorge de Oliveira Musse, Prof.ª Karim Hahn Lüchmann, Prof.ª 16 

Lenita de Cássia Moura Stefani, Prof. Luciano Emílio Hack, Prof.ª Lucimara da Cunha 17 

Santos, Prof. Renato de Mello e Prof.ª Cléia Demétrio Pereira (convidada). Estavam 18 

ausentes na reunião: Prof. Amauri Bogo, Prof. Osmar de Oliveira Braz Júnior 19 

(afastamento para capacitação), Prof. Rafael Gué Martini (justificada), Prof. Soeli 20 

Francisca Mazzini Monte Blanco e o técnico universitário Alexsandro de Souza 21 

(justificada). Confirmado o quórum, o presidente do Colegiado Pleno saudou a todos 22 

com as boas-vindas e, em seguida, deu início aos trabalhos da reunião na ordem de 23 

assuntos da pauta, ao mesmo tempo iniciando a gravação. ORDEM DOS 24 

TRABALHOS: 1. Discussão e votação de ata da reunião: Nada consta. 2. 25 

Expedientes: 2.1. Justificativas de ausência: O Prof. Rafael Gué Martini justificou 26 

sua ausência por ter outra reunião no mesmo dia e horário e o técnico Alexsandro de 27 

Souza possuía consulta médica. 2.2. Expedientes recebidos e emitidos ou 28 

apreciação de requerimentos: Não houve. 2.3. Inclusão, retirada ou inversão da 29 

pauta: Não houve. 2.4. Assuntos para apreciação: 2.4.1. Planejamento dos 30 

calendários do semestre 2021.1. Discussão: Foi compartilhada uma planilha referente 31 

ao início das aulas dos ingressantes do vestibular de maio, com os prós e contras 32 

elencados, no caso de o início ocorrer em maio ou julho. Diante desse cenário, após 33 

discussões e esclarecimentos, foi apurado que a maioria consegue tomar um 34 

posicionamento sobre qual seria o melhor mês para iniciar, com os referentes votos: 35 

maio (seis votos), julho (quatro votos), sendo aprovado então por maioria o mês de 36 

maio. Encaminhamento: Esse indicativo da preferência do departamento será levado 37 

para a próxima reunião com a Pró-Reitoria de Ensino. Foi consenso que seja solicitado 38 

por escrito a garantia de que, com relação aos PTIs, não haverá prejuízos aos 39 

professores. 2.4.2. Distribuição de turmas para o PTI 2021.1. O Colegiado 40 

aguardará uma definição da Reitoria para posteriormente tratar dessa questão. 3. 41 

Processos de concessão de vistas na cessão anterior: Nada consta. 4. Processos 42 

adiados da cessão anterior: Nada consta. 5. Atos do presidente sujeitos à 43 

homologação do plenário: Nada consta. 6. Processos para análise, discussão e 44 

parecer: Nada consta. 7. Comunicações Pessoais e do Departamento: Foi 45 

informado que, conforme divulgado no site da UDESC em relação a questões a 46 

respeito das atividades presenciais ou remotas, continuarão acontecendo de forma 47 



remota até prévio aviso que será dado com trinta dias de antecedência. Nada mais 48 

havendo a tratar, o presidente do Colegiado Pleno do DECT/CEAD, Prof. Tiago Luiz 49 

Schmitz, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, registrada 50 

em ata que será assinada pelos presentes, após aprovada. Florianópolis, cinco de 51 

fevereiro de dois mil e vinte e um.  52 
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