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ATA N.°04 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no 
dia 07 de julho de 2020, às 14 horas, em ambiente virtual - Google Meet.

Ao sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, em Ambiente 
Virtual – Google Meet, reuniu-se o Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, convocado 
por  meio  da  Convocação  N.°004/2020/DGL,  com  a  presença  dos  Membros:  Breno  Leitão 
Waichel;  Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira;  Edison Ramos Tomazzoli; Fernando Jacques 
Althoff; Juan Antônio Altamirano Flores; Liliana Sayuri Osako; Luana Moreira Florisbal; 
Manoela Bettarel Bállico; Marivaldo dos Santos Nascimento;  Murilo da Silva Espindola; 
Neivaldo  Araújo  de  Castro;  Norberto  Olmiro  Horn  Filho;  Patrícia  Hadler  Rodrigues; 
Roberto Sacks de Campos; Patrick Maia Cardoso; Ana Carolina Acosta; Gabriel Martins 
Fontoura, Barbara Hoepers. Sob a Presidência do Professor Murilo da Silva Espíndola, Chefe 
do Departamento de Geologia. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu 
por aberta a reunião. Não conseguiram conexão: George Caminha Maciel Filho.  Ato contínuo, 
submeteu à apreciação a ordem do dia. O Prof. Murilo da Silva Espíndola informou que não 
seriam incluídos novos itens de pauta, visto que se tratava de uma reunião extraordinária para 
tratar  de  assunto  geral  resiliente  de  reunião  anterior.  Não  havendo  nenhum  pedido  ou 
manifestação, foi dado início a ordem do dia. 1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1 Discussão sobre a 
possibilidade  de  retomada  de  aulas  em  modalidade  EaD;  O  Professor  Murilo  da  Silva 
Espíndola fez um breve resumo da minuta da resolução normativa em discussão no CUn, que 
tratou do sobre a possibilidade das retomadas das aulas em modalidade EAD. Entre os assuntos 
levantados pelo Professor Murilo da Silva Espíndola foram destacados bolsas PIBIC, estágios, 
dimensionamento excepcional de turmas, menção I, aulas práticas. O Professor Roberto Sacks de 
Campos mostrou-se preocupado com as disciplinas práticas e como ministra-las. O Professor 
Juan Antônio Altamirano Flores mostrou-se contrário a limitação de alunos em disciplinas, tanto 
máximo quanto mínimo. O Professor Marivaldo Santos Nascimento informou que o Colegiado 
de Curso de Geologia precisará se manifestar sobre a quebra de pré-requisitos.   O Professor 
Murilo da Silva Espindola informou que, segundo a minuta da resolução proposta, a quebra de 
pré-requisitos caberá à coordenação de cada curso. A aluna Barbára Hoepers leu um questionário 
feito sobre a retomada de aulas em EAD pelo Centro Acadêmico.  Questionou ainda sobre a 
oferta de disciplinas teóricas do segundo semestre no primeiro. Esse documento foi encaminhado 
imediatamente antes da reunião para todos os professores. A Professora Luana Moreira Florisbal 
explanou sobre diversos pontos, entre eles: as diferenças entre o EAD e o Ensino Remoto, Pré-
requisitos,  estruturação  das  disciplinas,  suspensão  das  disciplinas  optativas,colocou  ainda  a 
relação das saídas de campo e as consequências delas. A docente comentou sobre a transposição 
de  disciplinas  práticas  ao  EAD,  e  a  dificuldade  de  que  elas  ocorram.  Finalizou  sua  fala 
informando a necessidade de que as decisões sobre ministrar as disciplinas em EAD, devem ser 
tomadas em conjunto, para não gerar confusão. A Professora Manoela Bettarel Bállico explanou 
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sobre  as  atividades  síncronas  e  assíncronas,  sobre  a  organização  das  disciplinas  em ensino 
remoto. O Professor Carlos Antônio Oliveira Vieira explanou sobre alguns detalhes pontuados 
no Conselho do CFH e do CUn, e informou sobre a necessidade de um calendário acadêmico, 
afim  de  que  possa  organizar  melhor  as  aulas.  O  Professor  Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira 
informou ainda a falha de implementação de algumas atividades.  O Professor Edison Ramos 
Tomazzoli  explanou  sobre  a  implementação  das  atividades  de  ensino,  afim  de  atender  as 
demandas do Colegiado do Curso, e comentou sobre a dificuldade de ministrar-se disciplinas 
práticas divididas em períodos de teoria e prática, para que não corra o risco de as disciplinas 
ficarem incompletas, sem a parte prática. O Professor Breno Leitão Waichel explanou sobre a 
necessidade de uma definição de calendário acadêmico e a avaliação de cada professor sobre a 
possibilidade de ministrar suas disciplinas. O Professor Norberto Olmiro Horn Filho falou sobre 
os  professores  que  fazem parte  do grupo de risco  manterem-se isolados,  eexplanou  sobre  a 
importância das aulas teóricas, mostrando-se contrário a quebra de pré-requisitos em disciplinas. 
O Professor Fernando Jacques Althoff mostrou-se contrário a quebra de pré-requisitos e falou 
brevemente sobre a necessidade dos alunos, que se formam esse ano, terem alguma prioridade. O 
Professor Roberto Sacks de Campos falou brevemente sobre a situação dos estágios de curso. O 
Professor  Marivaldo  Santos  Nascimento  falou  sobre  a  necessidade  de  serem reavaliados  os 
planos de aula das disciplinas a nível de colegiado, afim de se readequarem as novas diretrizes de 
ensino  a  distância.  O  Professor  Neivaldo  Araújo  Castro  falou  sobre  o  posicionamento  do 
Colegiado  de  Curso  de  Geologia,  que  só  irá  de  manifestar  após  deliberação  dos  órgãos 
superiores. O Professor Carlos Antônio Oliveira Vieira mostrou-se preocupado com a qualidade 
do ensino. Houve mais algumas explanações sobre temas já citados. No fim, o Professor Murilo 
da Silva Espíndola informou o colegiado que, em decorrência dos temas discutidos durante a 
reunião,  encaminharia  então um Ofício Circular do Departamento de Geologia para todos os 
cursos  que  possuem  disciplinas  DGL,  com  a  finalidade  de  solicitar  informações  sobre  o 
posicionamento  dos colegiados de Curso quando a manutenção das disciplinas,  ou não.  Não 
havendo mais  manifestações,  o presidente do colegiado do Departamento  de Geologia,  Prof. 
Murilo da Silva Espindola agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual,  
para constar, eu, Patrick Maia Cardoso, lavrei a presente ata que será lida e aprovada em reunião 
posterior para o prosseguimento dos itens pautados. Florianópolis, 07 de julho de 2020.
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