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PPGECT UFSC <sec.ppgect@gmail.com>

II Boletim de notícias do Programa de Educação Científica e Tecnológica
(PPGECT) em meio à pandemia de COVID-19
Coordenação PPGECT <coordenacao.ppgect@gmail.com> 22 de maio de 2020 09:29
Para: PPGECT UFSC <sec.ppgect@gmail.com>

Rodrigo, bom dia,

Você pode, por gentileza, encaminhar para toda a comunidade do PPGECT?

Camillo

*********************************
II Bole�m de no�cias do Programa de Educação Cien�fica e Tecnológica (PPGECT) 

em meio à pandemia de COVID-19
data: 22/05/2020

Dando con�nuidade à tarefa de trazer informações sobre o estado das discussões na UFSC sobre o possível 
retorno das a�vidades, apresentamos o II Bole�m.

1. Sobre o Comitê para combate da Covid19 da UFSC
No dia 18/05 foram assinadas as portarias que designam todos os membros do Comitê Assessor e dos cinco 
subcomitês encarregados de propor, coordenar e executar ações voltadas ao acompanhamento da pandemia e 
apresentar medidas de restabelecimento e funcionamento da UFSC ao longo e após as situações geradas pela 
pandemia do Covid-19 [link].

Portarias:
Portaria Norma�va nº 361/2020/GR
Comitê Assessor
Subcomitê Acadêmico
Subcomitê de Assistência Estudan�l
Subcomitê Cien�fico
Subcomitê de Comunicação
Subcomitê de Infraestrutura e Administração

2. Reunião do Conselho Universitário em 20 de maio
Dia 20 de maio aconteceu reunião do Conselho Universitário da UFSC (CUn), a primeira desde a suspensão das 
a�vidades presenciais na universidade em meados de março. A sessão foi transmita online no YouTube e contou 
com mais de 300 pessoas assis�ndo. Entre os encaminhamentos da sessão, houve a aprovação da nota do CED 
pelo adiamento do ENEM neste ano e a flexibilização temporária da Resolução Norma�va nº 114/2017/CUn, a 
qual agora prevê a progressão de carreira de docentes por meio de videoconferência.

Além disso, o CUn recebeu repasses epidemiológicos da cidade de Florianópolis, através da presença do 
Secretário de Saúde municipal Dr. Paraná, e uma análise geral de nossa situação pelo Professor Oscar Bruna-
Romero do CCB-UFSC. Depois de um repasse dos centros de ensino e campi, encaminhou-se outra sessão na 
próxima sexta-feira, 29 de maio, às 9h, para con�nuidade dos debates com possível com transmissão online pelo 
canal do Conselho Universitário no YouTube.   

Para saber mais sobre o CUn, acesse: h�p://cun.orgaosdelibera�vos.ufsc.br/ 

3. Nota  do CFH - A UFSC diante da Pandemia: contribuições do CFH para o planejamento
e a tomada de decisões no contexto emergencial. [link]

4. Nota pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - Colégio de Aplicação/CED/UFSC - [link]

5. Adiamento do ENEM

https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-compoe-formalmente-os-comites-que-irao-propor-acoes-de-acompanhamento-da-pandemia-do-covid-19/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/Portaria_Normativa_361.2020.GR_assinada.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/P_750_-_indicacao_comite_assessor_assinada.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/P_754_-_indicacao_SubComite_Academico_assinada.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/P_755_-_indicacao_SubComite_de_Assistencia_Estudantil_assinada.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/P_751_-_indicacao_SubComite_Cientifico_assinada.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/P_752_-_indicacao_SubComite_de_Comunicacao_assinada.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/P_753_-_indicacao_SubComite_de_Infraestrutura_e_Administracao_assinada.pdf
http://cun.orgaosdeliberativos.ufsc.br/
https://drive.google.com/file/d/1wJIR1osHiW_BBfybRtBC___tjPM9zCyO/view?usp=sharing
http://capl.paginas.ufsc.br/files/2020/05/Nota-pelo-adiamento-do-ENEM-CA-CED-UFSC-revisada.pdf
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Depois de votação no Senado com apenas um voto contrário, do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos - RJ), o 
Ministério da Educação decide adiar o ENEM por 30 a 60 dias.

No�cia do G1:
 h�ps://g1.globo.com/educacao/enem/2020/no�cia/2020/05/20/inep-decide-adiar-o-enem.ghtml

6. Colégio de Aplicação anuncia adaptação para ensino remoto a par�r de julho
Após no�cia no canal de tevê local NSC e pedido de direito a resposta por parte da direção escolar, o Colégio de 
Aplicação da UFSC aprovou em colegiado o retorno das a�vidades de ensino remotamente a par�r de julho. Até 
lá, professoras/es e técnicas/os devem par�cipar de formações para se adequarem ao modelo remoto. 

A primeira no�cia vinculada na NSC pode ser acessada aqui: h�ps://globoplay.globo.com/v/8558203/ 

A resposta do Colégio de Aplicação na NSC, pode ser assis�da aqui: 
h�ps://globoplay.globo.com/v/8561169/programa/?abfs=true

Para ler a nota do Colégio a comunidade escolar sobre o ensino remoto, acesse:
 h�ps://www.ca.ufsc.br/2020/05/prezada-comunidade-escolar-7/ 

7. Live do SINTUFSC na próxima quarta (27 de maio)
O Sintufsc (Sindicato de Trabalhadores da UFSC) fará uma live na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, às 18h30 
junto com o Professor Oscar Bruna-Romero, do Centro de Ciências Bioógicas da UFSC e parte do Sibcomitê 
Cien�fico para combate de COVID-19. A live também contará com a presença de representante de DCE, APG e 
APUFSC. 

Mais informações nas redes sociais do SINTUFSC:  h�ps://www.facebook.com/sintufsc.ufsc.9/ 

8. O que tem saído nas mídias jornalís�cas
ND+ de 21/05/2020
h�ps://ndmais.com.br/no�cias/ufsc-e-udesc-nao-tracam-planos-de-ensino-durante-a-pandemia/

Agência Fapesp - 22/05/2020
Padrão de disseminação urbana da COVID19 reproduz desigualdades territoriais
h�p://agencia.fapesp.br/padrao-de-disseminacao-urbana-da-covid-19-reproduz-desigualdades-territoriais/
33226/

No�cias UFSC - 21/05
Baseado em relatório do Imperial College, SC ainda não pode relaxar medidas de isolamento social
h�ps://no�cias.ufsc.br/2020/05/baseado-em-relatorio-do-imperial-college-sc-ainda-nao-pode-relaxar-medidas-
de-isolamento-social/

9. Resultados do ques�onário respondido pela comunidade do PPGECT, ainda sem análise e sem os 
comentários [link]

Comissão PPGECT COVID-19

**************************

-- 
Prof. Juliano Camillo
Coordenador do PPGECT
Profª Tatiana da Silva
Subcoordenadora do PPGECT

Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT)
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
(48) 3721-4181 - (48) 3721-6420 
http://ppgect.ufsc.br/
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