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PPGECT UFSC <sec.ppgect@gmail.com>

III Boletim de notícias do Programa de Educação Científica e Tecnológica
(PPGECT) em meio à pandemia de COVID-19
Coordenação PPGECT <coordenacao.ppgect@gmail.com> 29 de maio de 2020 17:32
Para: PPGECT UFSC <sec.ppgect@gmail.com>

Divulgar, por favor, se ainda der tempo:

III Bole�m de no�cias do Programa de Educação Cien�fica e Tecnológica (PPGECT)
em meio à pandemia de COVID-19

data: 29/05/2020

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

Se você tem informações relacionadas à pandemia, quer relatar sua situação, quer divulgar a�vidades de 
pesquisa, quer divulgar alguma no�cia, �rar alguma dúvida ou colocar alguma sugestão, escreva no formulário: 
[link]

1. UFSC segue com a�vidades suspensas, es�pula prazo para tomada de decisões [link]
A Administração Central da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou, nesta sexta-feira, uma nova 
prorrogação da suspensão de a�vidades de ensino e trabalho administra�vo. A Portaria Norma�va nº 
364/2020/GR prorroga, por tempo indeterminado as a�vidades, mas es�pula um prazo máximo de 30 dias para 
decisões sobre a con�nuidade do semestre e redimensionamento de a�vidades.

2. Reunião acadêmica
No dia 22 de maio ocorreu a Reunião Pedagógica do PPGECT, que foi dividida em duas sessões: a primeira, das 
14h às 15h30, com par�cipação discente; e a segunda, das 15h30 às 17h, restrita aos docentes. A reunião foi o 
primeiro debate sobre a pandemia entre a comunidade do PPGECT, além de ter sido também um espaço de 
acolhimento por parte do PPGECT, onde alguns discentes puderam compar�lhar como têm vivenciado a situação.

- Foi apresentada uma síntese das resoluções da UFSC sobre a quarentena
- Foi apresentada uma síntese do ques�onário aplicado aos discentes, docentes e técnicos;
- Professores falaram sobre o  andamento de a�vidades na quarentena, grupos, orientações, etc.) e possibilidades 
e manifestaram ver como desafio o ensino remoto;
- Discu�u-se o posicionamento do CED, CFM e CFH sobre retorno das a�vidades remotamente, e alguns 
professores manifestaram ver o ensino remoto como um desafio, já que as condições técnicas precisam ser 
ins�tucionais e não pessoais;
- Realizaram-se relatos de estudantes sobre a questão da saúde mental; alguns que atuam na Educação Básica 
relataram a preocupação com a saúde mental de seus alunos, e de como tem sido complicada a situação das 
a�vidades remotas nas escolas em que trabalham, principalmente de acordo com a dificuldade de acesso à 
internet;
- Apresentou-se a situação das bolsas FAPESC, que diferente do posicionamento da CAPES e CNPq, sinalizou pela 
não prorrogação das bolsas.

Encaminhamentos da reunião:

- Maior publicização das a�vidades do PPGECT (bole�ns divulgados);
- Criação de bole�ns de a�vidades dos grupos de pesquisa;
- Criação de um e-mail específico para emi�r as no�cias recebidas;
- Divulgação da solicitação de prorrogação das bolsas FAPESC elaborada pela APG;
- Realização/elaboração de bole�ns individuais, lives abertas, seminários discentes no formato de lives;
- Convite para mais pessoas par�ciparem da comissão;
- Elaboração de calendário e as datas do PPGECT;

https://forms.gle/CrZXZLPaMkE568of9
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-segue-com-atividades-suspensas-estipula-prazo-para-tomada-de-decisoes/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/Portaria_Normativa_364_assinado.pdf
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-  Sugestão  de plataforma de trabalho: h�ps://pt.wikiversity.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
- Formação de um grupo (comunidade de prá�ca) para planejamento e troca de saberes sobre disciplinas em 
modo de ensino remoto;

3. Solicitação à Fapesc para prorrogação das bolsas de pós-graduação, como realizado pelas demais agências 
federais e estaduais de fomento.
h�ps://apg.ufsc.br/2020/05/22/solicitacao-a-fapesc-para-prorrogacao-das-bolsas-de-pos-graduacao-como-
realizado-pelas-demais-agencias-federais-e-estaduais-de-fomento/ 
Para assinar, basta enviar um e-mail para apgufsc@gmail.com com os dados pessoais vinculados à ins�tuição 
(nome, matrícula ou SIAPE, �po de vínculo com a universidade).

4. Anúncio da CPG - No�cia no site
“A CPG/UFSC aprovou uma Portaria Norma�va que permite de maneira excepcional, opcional aos programas, a 
realização de a�vidades de ensino remoto na pós-graduação stricto sensu.
Sublinha que a a�vidade é condicionada a um procedimento inves�ga�vo realizado nos programas e à construção 
de condições obje�vas que permitam aos discentes e docentes a a�vidade remota.
A Pró-Reitoria apresentará a minuta norma�va, assim como o instrumento de iden�ficação das condições dos 
discentes e docentes, aos comitês acadêmicos, assessor e central.
Destacamos que, enquanto perdurar a Portaria Norma�va do GR/UFSC, a qual suspende as a�vidades de ensino, 
em todos níveis e modalidades, as a�vidades de ensino remoto na pós-graduação stricto sensu da UFSC 
permanecerão suspensas.”

5. O�cio Circular - Realização de Exame de Qualificação e Apresentação de Proficiência em Idiomas [link]
Comunica a prorrogação excepcional por noventa dias, contados a par�r dos respec�vos prazos finais, para 
realização dos exames de qualificação (mestrado e doutorado) e para apresentação do comprovante de 
proficiência em língua estrangeira.

6. Ato do presidente de 27 de maio - Prorrogação por 60 dias das normas excepcionais sobre o ano le�vo da 
educação básica e do ensino superior [link]

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Cons�tuição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Cons�tucional nº 32, de 2001, aMedida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, publicada, em Edição 
Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, que "Estabelece normas excepcionais sobre o ano 
le�vo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020", tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias.

7. Divulgação cien�fica sobre pandemia, epidemias, covid-19 etc.
Podcasts (disponíveis nas plataformas como spo�fy) - programas de DC inovadores que abordam os temas de 
forma interdisciplinar envolvendo aspectos biológicos, médicos, históricos e sociológicos
37 graus em parceria com a Folha de São Paulo - série temá�ca: Epidemia
h�ps://37grauspodcast.com/

A Terra é redonda (Revista Piauí)
h�ps://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/terra-e-redonda/

Outros canais
Folha na Sala (2a temporada)
especialmente: Todos estão prejudicados igualmente no ENEM como disse o ministro?
h�ps://www1.folha.uol.com.br/podcasts/folha-na-sala/ 

Canal USP (youtube)
Cloroquina pode matar? live sobre ar�go publicado na The Lancet (22/05/2020)
h�ps://www.youtube.com/watch?v=4Fz_fm5dKVc&feature=emb_logo

https://pt.wikiversity.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
https://apg.ufsc.br/2020/05/22/solicitacao-a-fapesc-para-prorrogacao-das-bolsas-de-pos-graduacao-como-realizado-pelas-demais-agencias-federais-e-estaduais-de-fomento/
mailto:apgufsc@gmail.com
http://novaprpg.paginas.ufsc.br/files/2016/07/Oficio_Circular_N.%C2%BA_25.2020.PROPG_-_Realizacao_de_Exame_de_Qualificacao_e_Apresentacao_de_Proficiencia_em_Idiomas_assinado.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-42-de-2020-258914904
https://37grauspodcast.com/
https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/terra-e-redonda/
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/folha-na-sala/
https://www.youtube.com/watch?v=4Fz_fm5dKVc&feature=emb_logo
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No�cias UFSC
Núcleo do Serviço Social da UFSC (NESSOP)  promove mapeamento de ações solidárias na pandemia
h�ps://no�cias.ufsc.br/2020/05/nucleo-do-servico-social-da-ufsc-promove-mapeamento-de-acoes-solidarias-na-
pandemia/#more-210378 

A comissão

-- 
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/

https://noticias.ufsc.br/2020/05/nucleo-do-servico-social-da-ufsc-promove-mapeamento-de-acoes-solidarias-na-pandemia/#more-210378
http://ppgect.ufsc.br/

