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Ata nᵒ 22/2020. Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e 1 

trinta minutos, teve início a reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 2 

Engenharia de Petróleo – NDE, por videoconferência através da Plataforma Microsoft Teams, 3 

sob a presidência do Professor Francisco Germano Martins e com a presença dos professores: 4 

Antonio Marinho Barbosa Neto, Daniel Fabian Bettú, Luís Fernando Lamas de Oliveira e Luiz 5 

Adolfo Hegele Junior. 1. Discussão e votação da ata nº 21. Em discussão e votação, a ata 6 

foi aprovada por unanimidade. 2. Expedientes. Nada a anotar. 3. Ordem do dia: 3.1. 7 

Reformulação da Grade – Pré-Projeto. O prof. Francisco comentou que foi recebido 8 

documento da Direção de Ensino, para que seja distribuida na matriz curricular as atividades 9 

curriculares  de extensão. O documento está anexo a ata. 3.2. Discussão das Disciplinas 10 

Optativas. Os professores tiveram uma ampla discussão e acham que não deve ser ofertado 11 

todo semestre, ter certo cuidado quando ofertar, procurar alternativas para professores que 12 

completam o PTI com optativas, como analisar quais que podem passar a ser disciplinas 13 

obrigatórias. 3.3. Planos de Ensino 2020/2. O prof. Francisco comentou que todos os 14 

planos de ensino estão no Siga e foram todos conferidos. 3.4. Aprovação do Calendário de 15 

Reuniões para 2021. O prof. Francisco apresentou a sugestão do prof. Antonio Marinho para 16 

que as reuniões sejam feitas às 13h e 30 min. Todos aprovaram por unanimidade. 4. 17 

Comunicações Pessoais. O prof. Lamas perguntou se há previsão das aulas de forma 18 

presencial. O prof. Francisco comentou que ainda não tem previsão de retorno presencial. O 19 

prof. Daniel comentou que a universidade devia ter um planejamento a longo prazo para as 20 

aulas e acha que deveria ser levado a Direção de Ensino documento sugerindo que o semestre 21 

2020/2 seja todo na forma remota. O prof Lamas também concorda que o semestre 2020/2 22 

seja todo na forma remota. O prof. Antonio comentou qua a Udesc tem que se posicionar. O 23 

prof. Francisco sugeriu que seja levado a Direção de Ensino o posicionamento do NDE, todos 24 

concordaram. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de 25 

todos e deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, por mim, Siunara 26 

Simone Rodrigues secretária, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os 27 

presentes. 28 

Balneário Camboriú, 13 de novembro de 2020. 29 

Francisco Germano Martins (Presidente) ___________________________________________ 30 

Antonio Marinho Barbosa Neto ___________________________________________________ 31 

Daniel fabian Bettú ____________________________________________________________ 32 

Luís Fernando Lamas de Oliveira _________________________________________________ 33 

Luiz Adolfo Hegele Junior _______________________________________________________ 34 

Siunara Simone Rodrigues (Secretária) ____________________________________________ 35 
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