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ATA N.°11 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no dia 

12 de novembro de 2021, às 10 horas, em ambiente virtual - GoogleMeet. 

 

Ao décimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 1 

em Ambiente Virtual – Meet, reuniu-se o Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, 2 

convocado por meio da Convocação N.°011/2021/DGL, com a presença dos Membros: Breno 3 

Leitão Waichel; Carlos Antônio Oliveira Vieira; Edison Ramos Tomazzoli; George Caminha 4 

Maciel Filho; Juan Antônio Altamirano Flores; Liliana Sayuri Osako; Luana Moreira 5 

Florisbal; Marivaldo dos Santos Nascimento;Murilo da Silva Espindola; Neivaldo Araújo de 6 

Castro; Manoela Bettarel Bállico; Patrick Maia Cardoso; Jacques mick. Justificaram a 7 

presença: Norberto Olmiro Horn Filho. Sob a Presidência do Professor George Caminha Maciel 8 

Filho, Chefe do Departamento de Geologia. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou 9 

todos e deu por aberta a reunião. Não compareceram à reunião: Fernando Jacques Althoff; 10 

Patrícia Hadler Rodrigues; Roberto Sacks de Campos. Ato contínuo, submeteu à apreciação a 11 

ordem do dia o Professor George Caminha Maciel Filho explicou brevemente o item de pauta. 1. 12 

ORDEM DO DIA 1.1 Discussão da proposta da PROGRAD de normativa para regulamentar 13 

o ensino a distância em cursos presenciais de graduação. O Professor George Caminha Maciel 14 

Filho falou brevemente sobre o motivo da reunião. O Professor Jacques Mick falou brevemente 15 

sobre o assunto e explicou a Minuta de Resolução para regulamentar a oferta de carga horária na 16 

modalidade de Ensino a Distância (EaD) nos cursos presenciais de graduação. Foi comentado 17 

sobre a atual gestão e o posicionamento da reitoria sobre o assunto. O Professor Jacques Mick 18 

informou brevemente que as discussões no CFH sobre o ensino remoto, já estão em andamento e 19 

que em novembro o CFH irá chamar uma reunião para definir o posicionamento do Centro sobre 20 

a realidade do ensino a distância. Foi informado que alguns colegiados já se posicionaram. Foi 21 

falado ainda sobre a as necessidades da sociedade e as novas realidades que foram impostas ao 22 

ensino devido a pandemia. O Professor Jacques Mick disponibilizou os links para a legislação 23 

vigente Decreto nº 9.057; Decreto nº 9.235; Portaria nº 2.117. Foi aberto para discussão e 24 

amplamente discutido. Foi falado sobre as modalidades de ensino que já eram previstas por lei em 25 

20% disciplina e que com a nova minuta aumentaria para até 40% da carga horária total do curso. 26 

Foi falado sobre os dispositivos legais que regem sobre o ensino a distância e sobre a necessidade 27 

de haver alterações no PPP dos cursos para se adequarem as novas normativas. Foi comentado o 28 

risco de desmonte da universidade com a implementação do EAD. Alguns professores 29 

concordaram que há espaço para a aplicação de EAD em algumas partes de disciplinas isoladas. 30 

Ficou acordado de ser feita uma próxima reunião no colegiado de curso para continuar a discussão 31 

do EAD. Não havendo mais manifestações, o presidente do colegiado do Departamento de 32 

Geologia, Prof. George Caminha Maciel Filho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 33 

a reunião, da qual, para constar, eu, Patrick Maia Cardoso, lavrei a presente ata que será lida e 34 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20238603/do1-2017-05-26-decreto-n-9-057-de-25-de-maio-de-2017-20238503
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
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aprovada ad referendum para o prosseguimento dos itens pautados. Florianópolis, 12 de novembro 35 

de 2021. 36 
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