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Assuntos 

 
•  Panorama geral sobre a COVID-19 
•  Situação na UFSC  

•  Criação de Comitês 
•  Reunião do CUN 

•  Situação no CTC 
•  Administrativo 
•  Atividades de graduação 
•  Atividades de pós-graduação 

•  Perspectivas 
•  Presencial 
•  Não presencial 
•  Ações no CTC 
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Panorama geral sobre a COVID-19 

Situação em Santa Catarina e Florianópolis 
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Situação na UFSC 

Criação de Comitês  
 

•  Comitê de Combate à Pandemia 
•  Comitê Assessor 
•  5 Comitês Temáticos 

•  Atribuições dos comitês em linhas gerais 
 

•  Comitê de Combate à Pandemia 
•  Avaliar medidas e ações, propor portarias, oficios e resoluções e produzir 

relatórios 
•  Comitê Assessor 

•  Assessorar o Comitê de Combate à Pandemia na divulgação, na avaliação, 
implantação, acompanhamento e divulgação das medidas e ações 

•  Comitês Temáticos 
•  Propor ao  Comitê de Combate à Pandemia medidas e ações ao 

enfrentamento da Pandemia nas suas respectivas áreas. 
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Situação na UFSC  

Comitê Científico  
Oscar Romero + 12 

Comitê Assessor  
Rogério Cid Bastos + 14 

Comitê Assistência Estudantil  
Cláudia Santos + 9 

Comitê Acadêmico  
Alexandre Marino + 20 
Comitê Comunicação  

Mayra Ramos + 7 
Comitê Acadêmico  

Alexandre Marino + 20 

Comitê Inferaestrutura e Admin 
Carla Búrigo + 15 

Comitê Combate à Pandemia 
Reitor + 07 
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Situação na UFSC 

▪  A partir de 16/03/2020 as atividades acadêmicas e administrativas na 
UFSC passaram a ter restrições; 
 

 Portaria Universidade Até 
GR 354/2020 Suspensão das atividades didáticas  17/04/2020 
GR 354/2020 Suspensão das atividades administrativas presenciais  25/03/2020 
GR 355/2020 Prorroga suspensão das atividades administrativas 

presenciais 
01/04/2020 

GR 356/2020 Prorroga suspensão das atividades administrativas 
presenciais 

08/04/2020 

GR 357/2020 Prorroga suspensão das atividades didáticas e 
administrativas presenciais 

30/04/2020 

GR 359/2020 Prorroga suspensão das atividades didáticas e 
administrativas presenciais 

31/05/2020 
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Situação no CTC 

Situação no CTC devido ao isolamento 
social a partir de 18/03/2020 
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Situação no CTC 

▪  Graduação 
▪  Aulas presenciais interrompidas; 
▪  Aulas não presenciais obrigatórias não começaram; 
▪  Algumas atividades didáticas optativas não presenciais; 
▪  Estágios sendo encaminhados; 
▪  Colações de graus por videoconferência; 
▪  Procedimentos administrativos funcionando. 

▪  Pós-graduação 
▪  Aulas presenciais interrompidas; 
▪  Aulas não presenciais obrigatórias não começaram; 
▪  Algumas atividades didáticas optativas não presenciais; 
▪  Orientações, reuniões com orientadores etc., tudo ocorrendo normalmente 

de forma não presencial; 
▪  Defesas de teses e dissertações não presenciais. 
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Situação no CTC 

▪  Atividades administrativas e de pequisa 
▪  Atividades administrativas não presenciais; 
▪  Necessidade de presença em alguns setores 

▪  Secretarias 
▪  Laboratórios 
▪  Salas de docentes 

§  Compras sendo encaminhadas 
§  Progressões, avaliações de estágios probatórios sem problemas 
§  Promoção para titular autorizada por videoconferência para todos os 

membros da Comissão e candidato 
§  Eleições também ocorrendo 
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Situação no CTC 

  
 
       Grupos de Risco – Docentes 

 
 
 

Departamento Docentes Apenas Idade Outros % 

ARQ 40 14 

DAS 28 02 

ECV 52 13 

EEL 56 15 

EGC 17 07 

EMC 72 29 

ENS 22 07 

EPS 32 09 

EQA 41 07 

INE 70 04 
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Situação no CTC 

  
 
         Grupos de Risco – TAEs 

 
 
 

TAEs Apenas Idade Outros % 

CTC 111 10 

TAEs Apenas Idade Outros % 

Graduação 6500 

PG 2500 

 Grupos de Risco – Estudantes 
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Perspectivas 

▪  Presencial no CTC 
o  Retomada gradativa das atividades nos laboratórios 
o  Retomada em breve de algumas atividades administrativas 
o  Retomada – Sem previsão – das atividades didáticas 

▪  Pico do contágio pode ser em junho 
▪  Aulas presenciais são atividades extremamente sensíveis para contágio 

o  Jovens estão entre os mais infectados 
o  Problema ainda maior quando moram com a família 

▪  Risco repique de contágio e suspensão novamente das atividades 
▪  Problemas logísticos enormes 

o  Readequação de turmas 
o  Distanciamento dos alunos nas salas 
o  Necessidade de salas de aulas e laboratórios de ensino para implementar 

o distanciamento 
o  Grupos de risco, atividades não presenciais 
o  RU 
o  BU 
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Perspectivas 

▪  Não presencial no CTC 
o  Pós-graduação  

▪  Faltam apenas as atividades didáticas 
▪  Não há ou os problemas de conexão doméstica são contornáveis 
▪  Pode ser implementado imediatamente 

o  Graduação  
▪  Problemas de conexão doméstica para mais de 50% dos alunos 
▪  Várias disciplinas com parte experimental 
▪  Muitos alunos não estão na cidade 
▪  O que dá para fazer? 

o  Iniciar atividades não presenciais nas disciplinas onde isso é possível 
o  Atividades OPCIONAIS  não presenciais para quem tem conexão 

doméstica 
▪  Avaliação extraordinária nos termos da Resolução 005/2001 incluindo 

os alunos reprovados anteriormente na disciplina 
▪  Atividades domésticas nos termos da Resolução 017/1997, Atividades 

em Regime Domiciliar 
▪  Ambas precisam ser adequadas para a situação extraordinária do 

momento 
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Perspectivas 

▪  Não presencial no CTC (continuação) 
o  Graduação  

▪  O que dá para fazer? 
o  Garantir oferecimento da disciplina para todos alunos matriculados  
o  Treinamento de docentes 
o  Preparação de material didático 
o  Compra de equipamentos 
o  Trocas de experiências entre docentes 
o  Uso controlado de instalações do CTC para algumas atividades 
o  .... 


