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Aos Quinze dias do mês de Março de dois mil e dezoito, as quatorze horas e trinta minutos, na sala
1 17 - Auditório do CAD da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a Presidência do Prof. Dr.
André Luas da Silva Leite, reuniram-se os docentes: Alessandra de Linhaes Jacobsen, Alçxandre
Morais Ramos, Allan Augusto Platt, André Leite, Andressa Sasaki Pacheco, Ani Caroline Grigion
Potrich, Bernardo Meyer, Cibele Barsalini Martins, Evelize Welzel, Gabriela Gonçalves Fiates,
Helena Kuerten de Salles Uglione, Joana Stelzer, Marco Antânio Ocke, Marcos Abílio Bosquetti,
Marcus Venícius de Lama, Marilda Todescat, Mário de Souza Almeida, Martin de La Martiniêre
Petroll, Pedro Antõnio de Meio, Raphael Schlickmaim, Rolf Hermann Erdmann, Rudimar Antunes
da Rocha, Taipa Dias e o representante discente Yuri Daniel da Salva. Encontram-se Afastados em
Licença de Saúde os docentes Paulo Otolini Garrido e Rebela de Moraes Ribeiro de Barcellos. O
Professor Maurício Femandes Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis como Secretário de
Educação do Município. Justificaram a ausência os docentes: Alexandre Marido; Claudelino Dias
Júnior, Gerson Rizzatti Júnior, Marcia Barros de Salas, Maurício Roque Serva de Oliveira, Renê
Birochi, Rogério Tadeu de Lacerda, Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda e Sérvio Luas Boeira
Encontram-se afastados os docentes Eduardo Lobo, Gilberto Moritz, Marcos Baptista Lopez Dalmau
e Rogério da Salva Nunes. O Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Informes:
O Professor André Leite, chefe do Departamento, informou ao Colegiado que solicitou gentilmente
que o Diretor do CSE, Professor Irineu Manoel de Souza assumisse Pró tempore a Coordenação de
Extensão que estava com a Professora Rebela Barçelos, mas que está afastada com Licença de
Saúde. Lembrou a respeito de dois computadores novos que chegaram ao CÀD, como o número de
professores interessados é maior sugeriu-se um. sorteio. A Prosa. Taísa Dias pediu que fosse
atualizada a lista de membros do Colegiado, solicitou também que as reuniões do Colegiado fossem
gravadas e a Professora Andressa Sasaki informou que irá doar ao Departamento um gravador de um
prometo. O prof. André Leite solicitou aos presentes que preencham o PAAD 2018/1 pois alguns
dados estão.incompletos: A Prosa. Evelize informou aos presentes que as 8 bolsas de monitoria para
o primeiro semestre foram distribuídas para os professores do CAD com critérios estabelecidos e
divulgados por email à todos os professores do CAD e que neste mesmo e mail solicitou
manifestação dos interessados. O Prof. Bemardo comunicou aos presentes que os cursos de EAD
estão passando por uma reestruturação e que o atual secretário é o Prof. Femando Àlvaro Ostuni
Gauthier , lembrou também que houve uma formatura do Curso de Administração Pública em EAD,
com 13 formandos e uma formatura em gabinete. Item l -.Apri)vação das Atam 302 e 303 das
reuniões do Colegiado do CAD. Com relação a Ata 302 os Professores Mártir Petrol e Taísa Dias
solicitaram que fosse corrigida a fala do Prof. Mano Almeida no Item que fala do Estágio.Probatório
da Prosa. Taísa Dias. A prosa. Evelize solicitou que constasse em Ata a sua fala no item 3 referente
ao PAAD 201 8/1. A Ata 302 será aprovada na próxima reunião do Colegiado do CAD. Com relação
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a Ata 303 a Prosa. Evelize solicitou que fossem corrigidos os nomes de alguns professores que estão
errados, solicitou também que as Atam tenham as linhas numeradas e solicitou diversas correções
para que retratem o que ocorreu na referida reunião. A Ata 303 será avaliada e aprovada na próxima
reunião do Colegiado do CAD. Item 2 -- Avaliação do Relatório de Estágio Próbatório da Prosa.
Helena Kuerten, relator Prof. André leite que deu parecer favorável e o Colegiado do CAD aprovou
por unanimidade o parecer do relator. Item 3 -- Avaliação do.relatório de Estágio Pmt)atõrto ao prol.
Marcos Ocke, relator Prof. Allan Platt que deu parecer favorável e o Colegiado do CAD aprovou por
unanimidade o parecer ,do relator. Item 4 -: Avaliação do relatório de Estágio Probatório da Prosa.
Ani Potrich, Relator Prof. Marcus Venícius que deu parecer favorável e o Colegiado do. CAD
aprov' ou por unanimidade o parecer do relator. Item 5 -- Proposta de Indicadores/Critérios para
definição de futuros PAAD's no CAD, (Portaria 21/CAD/CSE/2017), a. presidente Profal Evel.jze
Welzel que' fez uma breve exposição aos presentes colocando os principais pontos, partindo dos
antigos critérios utilizados para deülnir o PAAD, para então propor duas partes separadas para
deHlnição dos futuros PAAD's no CAD: premissas básicas e os critérios de pontuação para alocação
de carga horária (CH) acima de 8h/sem. Com relação às premissas .básicas, são,elas: (a) os

professores devem ministrar pelo menos 4 horas/aula em disciplina obrigatória na graduação por
semestre; (bj alocação das disciplinas prioritariamente na área da vaga de chamada de concurso; (c)
antlguidadê apenas para desempate na escolha das disciplinas dentro da área do concurso e da vaga
de chamada do concurso e/ou de pontuação para alocução de carga horária acima de 8 horas; (d)
alocar disciplinas na seguinte ordem de prioridade: obrigatória de : graduação,. obrigatória pós
gmduação, eletiva pós gmduação e optativa pós graduação. ]:m relação à.segunda parte, a pral}
Evelize salientou que a idéia foi construída como proposta preliminar a ser melhorada e construída
' [letlvmente neste momento pelo colegiada do CAD. Para tanto, a prosa. apresentou um quadro
com a descrição dos critérios relativos à pesquisam extensão, ensino e administrativa e suas
respectivas pontuações (6, 4 e 2 pontos). Diversos professores do CAD propuseram alterações.nesse
quadm, que foram discutidos e incluídos no documento final, que foram enviados para todos os
professores do CAD após a reunião. A prosa. Evelize propôs, então que os critérios de pontuação
para alocução de carga horária (CH) acima de 8h/sem. passem primeiro por ,um .levantamento e
testes, para então serem apresentados novamente no colegiado e somente aí sqa colocado em
votação. Para tanto, as proximas etapas compreendem:. envio do plano de trabalho individual,

oito pela prosa Evelize, com base no qual a prata. Andressa fará um formulário eletrõnico para
preenchimento; envio deste plano de trabalho, à cargo da chefia do CAD., e preenchimento

individual

pelos professores do CAD; completar e atualizar o banco de 'dados construído pela comissão do
PAAD 2018/1 (à cargo da secretaria do CAD); testes para proposição de escalonamento à partir dos
critérios de pontuação para alocação de CH acima de 8 horas/sem. (à cargo da Prosa. Andressa);
classificação dos docentes do CAD (à cargo das próximas comissões do PAAD). Colocado em
votaçã(i, o Colegiado do CAD aprovou por maioria as premissas básicas para c?nstrução dos futuros
PAAD's do CAD, sendo-o único voto contrário o do prof. Alexandre Ramos. Item 6 -- Processo de
pedido de prof. Voluntário, Prof. Luiz Salgado Klaes, relator Prof. Rolf Erdmann que deu parecer
favorável a solicitação. O Colegiado do CAD aprovou por unanimidade o parecer do relator. A
Prata. Marilda comunicou aos presentes do seu afastamento da Coordenação do EAD, um dos
motivos que resultou na sua saída foi pelo fato de nem ela e nem o Prof. Mano Almeida terem
recebido o pagamento devido das suas bolsas por parte da CAPES. Fez uma prestação de contas da
sua gestão na Coordenação do EAD e entregou aos presentes um relatório impresso da prestação de
contas. A Prosa. Evelize Welzel pediu que constasse em Ata que não pemlaneceu na reunião pelo
fato de não saber que este assunto seria tratado, pois não constava anteriormente nos itens de pauta
da Convocação paraesta reunião. As Professoras Taipa Dias e Cibele Barsalini também não tinham
conhecimento de que está assunto seria tratado nesta reunião, por isto se ausentaram.. Nada mais
havendo a declarar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da
qual, eu Mauricio PeiRira Parva lavrei a presente ata.

)

)

StAPE 21 56578

J


