
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, DO 

ANO 2020, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JULHO, ÀS QUATORZE HORAS, NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA NA PLATAFORMA WEBCONF. 

 MEMBROS PRESENTES: Prof. Daniel de Santana Vasconcelos (Presidente), Prof Arlei 1 

Luiz Fachinello (CNM), Prof Adriano Ferreti Borgatto (CTC), Profª Eva Yamila da Silva 2 

Catela (CNM), Profª. Marialice de Moraes (CNM), Prof. Maurício Simiano Nunes, Prof. 3 

Valdir Alvim (CNM) , Prof. Wagner Leal Arienti (CNM), Representante Discente Francisco 4 

Gelinski Júnior, Representante Discente João Gabriel. 1.  INFORMES: Daniel informou 5 

que a portaria de coordenação venceu e está pro tempore até o processo formal de eleições, 6 

assim como os membros do colegiado. Os novos membros do centro acadêmico se 7 

apresentaram. 2. Ordem do dia: Ajuste para retomada do semestre letivo 2020.1; Após 8 

ampla discussão, o Colegiado de Curso, a fim de avaliar as proposições do Núcleo Docente 9 

Estruturante (NDE) do Curso, bem como os ajustes referentes à retomada das atividades 10 

letivas, nos termos da Resolução Normativa nº140/2020/CUn, de 21 de julho de 2020, que 11 

dispõe sobre o “redimensionamento de atividades acadêmicas da UFSC, suspensas 12 

excepcionalmente em função do isolamento social vinculado à pandemia de COVID-19, e 13 

sobre o Calendário Suplementar Excepcional referente ao primeiro semestre de 2020”, 14 

aprovou o documento anexo com orientações a respeito do retorno das atividades remotas do 15 

semestre 2020.1. Com um voto contrário do professor Wagner, o item de definição do 16 

percentual de aulas síncronas será normativo 3. Outros Assuntos. Nada houve. Nada mais 17 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, 18 

do que para constar, eu, Thaynara Gilli Tonolli, Secretária do Curso, lavrei a presente ata, 19 

que vai assinada por mim e pelo Presidente. 20 

        Florianópolis, 29 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

          Secretária do Curso                                                  Coordenador de Curso 
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Memorando Circular n.º 001/SEXPCCGCNM, de 30.07.2020 

 

Assunto: Informa a respeito das decisões do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências 
Econômicas sobre adequações do curso à Resolução Normativa n.º 140/2020/CUn, de 21 de 
julho de 2020. 

 

 

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Ciências Econômicas da UFSC comunica ao 
corpo docente do curso, à representação estudantil, e aos demais departamentos que ministram 
disciplinas no curso de Economia, que o Colegiado de Curso, reunido em 29.07.2020, a fim de 
avaliar as proposições do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso, bem como os ajustes 
referentes à retomada das atividades letivas, nos termos da Resolução Normativa n.º 
140/2020/CUn, de 21 de julho de 2020, que dispõe sobre o “redimensionamento de atividades 
acadêmicas da UFSC, suspensas excepcionalmente em função do isolamento social vinculado à 
pandemia de COVID-19, e sobre o Calendário Suplementar Excepcional referente ao primeiro 
semestre de 2020”, aprovou o seguinte: 

 

 

I. Os planos de ensino das disciplinas devem ser redimensionados, nos termos do Art. 
15 da referida Resolução Normativa, e submetidos ao Departamento de Ciências 
Econômicas e ao Colegiado de Curso, para apreciação. Nos termos da referida 
Resolução Normativa, o Colegiado sugere que os planos incluam a chamada matriz 
instrucional, cujo modelo, a título de sugestão, se encontra no ANEXO I – Modelo de 
Plano de Ensino e Matriz Instrucional; 

II. No que diz respeito às atividades pedagógicas não presenciais previstas nos planos de 
ensino e matrizes instrucionais, nos termos do Art. 3º da referida Resolução 
Normativa, as disciplinas ofertadas no período 2020/1, da grade do curso de Ciências 
Econômicas, deverão ter um mínimo de 25% e um máximo de 50% de Atividades 
Síncronas; 

III. As formas de registro da frequência nos referidos componentes curriculares, nos 
termos do Art. 15, §4, serão definidos pelos respectivos docentes das disciplinas, 
observado o requisito de que deverão ser explicitados nos planos de ensino e matrizes 
instrucionais e que poderão ser utilizados, com vistas à verificação de frequência, os 
registros de entrada de cada estudante no Moodle, e/ou entregas/cumprimentos de 
atividades acadêmicas previstas no plano de ensino (tais como trabalhos, provas on-
line, listas de exercícios, testes, etc.), dentro dos prazos estabelecidos, a critério dos 
docentes, bem como a presença nas Atividades Síncronas. 

IV. As formas de avaliação do desempenho acadêmico nas disciplinas, nos termos do Art. 
15, §4, serão definidos pelos respectivos docentes das disciplinas, observado o 
requisito de que os docentes poderão utilizar as atividades acadêmicas previstas no 
plano de ensino como forma de avaliação, parcial ou total, do desempenho 
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acadêmico. É necessário informar nos planos de ensino e matriz instrucional as notas 
e/ou pesos relativos de cada avaliação e/ou de cada atividade acadêmica prevista 
como forma de avaliação na composição das notas, com vistas a aferição do 
desempenho acadêmico. 

V. Durante o semestre vigente, os docentes tem flexibilidade para ajustar planos de 
ensino e matrizes instrucionais, desde que de forma prévia e em comum acordo com 
as respectivas turmas, observados os requisitos de conteúdo de cada disciplina, 
conforme estabelecidos no Projeto Político Pedagógico do curso, predominando o 
bom senso, e levando-se em conta a excepcionalidade das condições em que se dará 
o ensino no semestre 2020/1. 

VI. O Colegiado também decidiu trazer ao conhecimento do corpo docente as 
reivindicações dos estudantes, apresentadas pela representação estudantil, como 
sugestões para as abordagens e práticas didáticas no período que ora se iniciará. 
Assim, com base nas demandas da representação estudantil, o Colegiado sugere, em 
termos de recomendações gerais, que: 

i. os docentes se disponham em participar dos cursos que a UFSC está 
disponibilizando para manuseio do Moodle e outras tecnologias para ensino 

remoto; 
ii. os docentes deem preferência a atividades avaliativas assíncronas, deixando 

em aberto o tempo de 7 (sete) dias para que essas sejam entregues, bem como 
observar um período mínimo de antecedência de 7 (sete) dias antes da 
aplicação das atividades; 

iii. em que pese a resolução do CUn, que não regrou o tema, que as aulas 
síncronas fiquem disponíveis para acesso, no período mínimo de 7 (sete) dias, 
amparando assim estudantes que por algum motivo não puderam se fazer 
presentes; 

iv. os docentes também utilizem, nas atividades síncronas e assíncronas, outras 
ferramentas pedagógicas, tais como vídeos, áudios, ferramentas interativas, 

etc. 
 

Informamos, adicionalmente, que a Coordenadoria de Projetos Pedagógicos do 

Departamento de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação (CPAC/DEN/PROGRAD) divulgou, em 
email de 31.07.2020, a data de 14.08.2020 como limite para que os planos de ensino tenham 
sido aprovados pelos departamentos e colegiados dos cursos de graduação. 

 

 

Prof. Dr. Daniel de S. Vasconcelos 
Presidente do Colegiado Do Curso de Graduação 

em Ciências Econômicas 
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ANEXO I – Template – Plano de Ensino e Matriz Instrucional 

 

PLANO DE ENSINO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 
 

Disciplina: (SUGESTÃO: ESCREVER O NOME TODO EM CAIXA ALTA) 

Código e nº de Créditos:  

Pré-requisitos: 

Período: 

Professor: (Sugestão: incluir link do Lattes, página pessoal, etc.) 

Contato: (email, ramal) 

Horário de Atendimento/Local: 

 
II. EMENTA 

Digitar Ementa da disciplina (conforme Projeto Pedagógico do curso) 
 
 
 
 

 

III. OBJETIVOS 

Objetivos da disciplina 
 
 
 
 

 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo programático, por tópicos, assuntos, unidades, etc. 
 
 
 
 

 

V. METODOLOGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Especificar metodologia(s) de ensino do curso. Conforme CEPE 003/1984, consiste na 
“especificação do conjunto das ações a serem desenvolvidas pelo professor e pelos alunos para 
definir a forma de desenvolvimento do conteúdo programático.” E ainda “A Metodologia empregada 
deverá estimular a participação efetiva dos alunos no desenvolvimento da disciplina, devendo ser 
apresentada pormenorizadamente, ou descrita genericamente, a critério do professor.”  
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VI. AVALIAÇÃO 

Especificar detalhadamente formas (provas, trabalhos, etc), quantidade, critérios, pesos de cada 
avaliação na composição da nota final, presença, etc.;  conforme resolução CEPE 003/1984, 
consiste na “descrição dos procedimentos que serão empregados com vistas à avaliação do 
desempenho dos alunos em relação ao proposto pela disciplina”. 
 
 

 

VII. CRONOGRAMA 

Especificar, conforme resolução CEPE 003/1984, “a distribuição do conjunto das aulas e demais 
atividades, inclusive as de avaliação, pelo tempo disponível”. 
 
 
 

 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

Incluir Bibliografia principal e complementar (recomendações gerais: mais de uma referência para 
cada caso, evitar um único livro/referencia para todo o curso). 
Ainda, de acordo com a Resolução CEPE 003/1984, “Deverá ser indicado tanto o referencial 
bibliográfico no qual o professor baseia desenvolvimento do programa de ensino quanto as obras 
que mais se recomendarem para consulta pelos alunos, esclarecendo da existência ou não das 
mesmas na Biblioteca Universitária”. 
 
 

 

IX. OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Se houver (caso não haja, esse campo pode ser deletado). 
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MATRIZ INSTRUCIONAL (MODELO SUGESTÃO) 

OBS.:  
1. Matriz instrucional é um instrumento de planejamento com informações sobre as atividades da disciplina, esboçadas em 
uma planilha/tabela ou mapa de atividades. O modelo a seguir é sugestivo e simplificado, e contém as informações relevantes 
para situar estudantes e professores sobre a programação de cada disciplina. Variedades mais detalhadas podem ser utilizadas; 
sugerimos esse formato como um formato mínimo. A sugestão abaixo visa melhor adequação dos planos de ensino à Resolução 
Normativa CUn 140/2020, Art. 15, § 4. 
2. Dentro das colunas estão informações adicionais. As colunas com (*) são consideradas opcionais, no presente modelo-
sugestão. 

 
Ordem (*) Unidade de 

Aprendizado 
Conteúdo 
Programático 

Objetivos 
Educacionais 

Carga 
Horária 
(*) 

Métodos/ 
recursos 

Atividades de 
Aprendizagem 

Avaliação Aferição de 
Frequência 

Nota e/ou 
peso 

Organização 
sequencial 
das 
atividades. 
Pode-se, por 
exemplo, 
listar as 
semanas de 
aulas 
(sugestão), 
ou 
simplesment
e a ordem 
das unidades 
de 
aprendizage
m (1, 2, ...) 
 
 
 
 

Definição de um 
conjunto de 
conteúdos, 
conforme 
previstos no item 
IV do plano de 
ensino, de 
acordo com a 
programação da 
disciplina. Aqui, 
especificam-se as 
unidades e/ou os 
grandes grupos 
de 
temas/assuntos, 
por exemplo 

É o conteúdo 
que compõe o 
curso, para cada 
unidade. 
Pode-se 
subdividir, a 
partir daqui, em 
subunidades (p. 
ex.: dividir em 
novas linhas, 
uma para cada 
subitem de cada 
Unidade de 
Aprendizado. 

Indicação do que 
o/a estudante 
aprenderá nessa 
parte do 
conteúdo/unidade 
É importante 
separar os 
objetivos gerais do 
curso (estão no 
plano de ensino, 
Item III, supra) e os 
específicos de cada 
unidade. 

Informar 
uma 
estimativa 
do tempo 
dedicado à 
unidade 
(em 
horas/ou 
semanas) e, 
se houver 
subdivisão, 
por item do 
conteúdo 

Informação sobre os 
recursos a serem 
utilizados, por 
exemplo:  
- vídeos e/ou outras 
atividades 
assíncronas 
- Fóruns, chat 
- Aulas/lives/ 
atividades síncronas 
- Textos a serem 
lidos/discutidos 
etc 
 

Especificar 
atividades previstas 
no processo de 
ensino/aprendizage
m, como: trabalhos, 
ensaios, listas de 
exercícios, análise 
de dados, etc, 
previstos para cada 
grande conjunto (a 
unidade de 
aprendizagem, por 
exemplo) ou 
subconjunto (a 
subunidade, de 
acordo com 
possíveis 
subdivisões no 
Conteúdo 
Programático) 

Informar sobre 
a forma de 
avaliação (se 
houver) para 
cada atividade, 
ou outras 
formas de 
avaliação 
planejadas 

Especificar 
como será 
considerada a 
aferição de 
frequencia por 
componente 
curricular 
(p.ex: registro 
de acesso ao 
Moodle; visita 
ao conteúdo; 
assistência de 
live/aula/ativi
dade síncrona; 
entrega de 
trabalho 
dentro do 
prazo 
estabelecido, 
etc. 

Informar a 
nota (da 
atividade, 
por 
exemplo) ou 
o peso 
relativo na 
composição 
da nota, etc. 

 
Exemplo 
 

Ordem Unidade de 
Aprendizado 

Conteúdo 
Programático 

Objetivos Educacionais Carga Horária Métodos/Recursos Atividades de 
Aprendizagem 

Avaliação Aferição de 
Frequência 
 

Notas/Pesos 

 
1 
 
 
 

Teoria da XY Teoria X Conhecer as Hipóteses, 
pressupostos, proposições 
teóricas e aplicações da 
teoria X 

3h (aulas + 
atividades) 

- Atividade assíncrona: 
vídeoaulas explicativas 
sobre a teoria X 
- Atividade síncrona: 1 
aula de 30 minutos para 
tirar dúvidas 
- Leitura do texto: 
VARIAN, I. cap. Zzz, pp. W 
– p 
- Forum de discussão 
sobre a teoria X, no 
moodle 

- Uma lista de exercícios 
sobre as teorias X e Y. A 
data/prazo de entrega 
será definida no Fórum  
- Participação no fórum 

- Entrega da Lista 
- Partic. no Fórum 
 

- Entrega da 
Lista no prazo 
+  Partic. no 
Fórum = 
Presença na 
componente 
curricular 
 

Lista: 1,5 
Fórum: 0,5 
 
Peso da 
Atividade na 
Nota: 0,1 

Teoria Y - Conhecer as Hipóteses, 
pressupostos, proposições 
teóricas e aplicações da 
teoria Y. 
- Comparar as teorias X e 
Y 

2h (aulas + 
atividades) 

- Atividade assíncrona: 
vídeoaulas explicativas 
sobre a teoria X 
- Atividade síncrona: 1 
aula de 30 minutos para 
tirar dúvidas 
- Leitura do texto: 
VARIAN, I. cap. Zzz, pp. W 
– p 
- Forum de discussão 
sobre a teoria X, no 
moodle 

 

 


