
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

 

SÍTENSE DOS ASSUNTOS ABORDADOS NA  

VIDEOCONFERÊNCIA COM DOCENTES E TAEs ENS 

 

Sala de Videoconferência: https://meet.jit.si/DeptoENS-UFSC-nova 

Data e Horário: Sexta-feira (08/05/2020) – das 14h às 16h30min 

Presentes:  

- Profa. Alexandra Rodrigues Finotti;  - Prof. Ramon Lucas Dalsasso; 

- Prof. Armando Borges de Castilhos Júnior; - Profa. Patrícia Kazue Uda; 

- Prof. Bruno Segala Pizolatti;   - Prof. Paulo Belli Filho; 

- Prof. Flávio Rubens Lapolli;   - Profa. Rejane Helena Ribeiro da Costa; 

- Prof. Leonardo Hoinasky;   - Prof. Rodrigo de Almeida Mohedano; 

- Profa. Maria Eliza Nagel Hassemer;   - Prof. Sebastião Roberto Soares; 

- Profa. Maria Elisa Magri;   - TAE Miriane Vianna; 

- Prof. Pablo Heleno Sezerino;   - TAE Jorge Costa; 

      - TAE Aline Freitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Abordados: 

 

✓ Cessão temporária do espaço predial TSGA para utilização dos servidores HU; 

✓ Abertura do LIMA para desenvolvimento de pesquisas dos alunos do PPGEA; 

✓ Vinculação das informações oficiais e notícias via site ENS; 

✓ Encontros periódicos entre a Chefia e Coordenações de Graduação e Pós-graduação; 

✓ Destaques dos assuntos discutidos na Videoconferência CTC em 06/05/2020; 

✓ Definição de uma comissão composta pelos professores Pablo Sezerino, Rodrigo Mohedano, Maria 

Nagel, Maria Magri e TAE Jorge Costa, para elaboração de Minuta de Regimento do ENS; 

https://meet.jit.si/DeptoENS-UFSC-nova


✓ Encaminhamento pela Coordenação ENS ao DEN/PROGRAD de consulta acerca da condução das 

disciplinas ENS 7053 (TCC II) e ENS 5502 (Estágio Supervisionado); 

✓ Utilização do telhado do prédio ENS para instalação de placas solares – Projeto UFSC/CTC (sugiro 

verificar isso em função de alguns experimentos que usam aquela área, que aliás é uma área muito 

interessante. Nâo é o caso do prédio do INE, que não faz experimentações); 

✓ Estratégias de ensino a distância e impactos relacionados; 

✓ Contextualização da importância da Eng. Sanitária nas ações de prevenção do Covid-19, notadamente 

em relação a dimensão abastecimento público de água; 

✓ Potencialidade de participação de docentes do ENS em pesquisas relacionadas ao Covid-19. 

 

 

Desdobramentos: 

 

✓ Consulta por parte da Chefia ENS junto a Reitoria sobre um posicionamento de prazos e ações futuras 

para o retorno das atividades presenciais e/ou a distância; 

✓ Aproximação da Chefia e Coordenação do Curso ENS com a ACESA para definição de uma estratégia 

com vistas a destacar a atuação da Eng. Sanitária nas ações de prevenção do Covid-19, notadamente 

em relação a dimensão abastecimento público de água; 

✓ Coordenação ENS promover uma enquete junto ao Fórum de Graduação sobre a potencial adesão às 

ferramentas de ensino a distância, incluindo as condições dos alunos de acesso à rede web; 

✓ Supervisores dos Laboratórios do ENS que estão sendo utilizados por alunos devem enviar mensagem 

para a Chefia notificar o CTC e, consequentemente, a Segurança do Campus; 

✓ Implementar esforços para a conclusão de curso dos acadêmicos de 10ª Fase (2020.1), em observando 

o término de estágio supervisionado e defesa (á distância) dos trabalhos de conclusão de curso (creio 

que uma portaria interna poderia equacionar isso). 

 

 

 

 

 


