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ATA DE REUNIÃO

Ata da quingentésima sexagésima quinta reunião extraordinária do Conselho Setorial do Setor de Ciências Sociais Aplicadas,
convocada excepcionalmente na modalidade de videoconferência.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, transmi�do por meio da ferramenta
Teams, sob a presidência do professor Marcos Wagner da Fonseca, Diretor do Setor, atenderam à reunião os senhores
conselheiros: Fernando Mo�a Correia, Vice-Diretor do Setor; Cesar Luiz Hernandes Martarello, Representante técnico-
administra�vo; Adalto Acir Althaus Junior, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Econômico
Profissional; Andréa Paula Sega�o, Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Administração; Anelise Krauspenhar
Pinto Figari, Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Contábeis; Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa
de Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão; Claudimar Pereira da Veiga, Chefe do Departamento de
Administração Geral e Aplicada; Dayani Cris de Aquino, Vice-coordenadora do Curso de Graduação em Ciências
Econômicas; Denise Fukumi Tsunoda, Coordenadora do Curso de Graduação em Gestão da Informação; Eduardo Antonio
Freitas Souza, Representante discente do Centro Acadêmico de Gestão da Informação; Flaviano Costa, Coordenador do
Programa de Pós-graduação em Contabilidade; José Marcelo Almeida Prado Cestari, Chefe do Departamento de Ciência e
Gestão da Informação; Kênia Barreiro de Souza; Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Econômico; Luciano Marcio Scherer, Chefe do Departamento de Ciências Contábeis; Lucas Beira, suplente da Representante
discente do Centro Acadêmico de Administração; Mateus da Silva Mar�ns, Representante discente do Centro Acadêmico de
Economia; Queila Regina Souza Ma�tz, Coordenadora do Curso de Graduação em Administração; Rodrigo Eduardo Botelho
Francisco, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação; Victor Manoel Pelaez Alvarez, Coordenador
do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação; Walter Tadahiro
Shima, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Polí�cas Públicas. Havendo número legal, o professor presidente deu
início à reunião composta de Pauta Única: 1) Processo 23075.014414/2021-81 – Minuta de Resolução que regulamenta
a retomada das a�vidades de ensino do ano le�vo de 2020 dos cursos de educação superior, profissional e tecnológica da
UFPR, no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no País. O Senhor Presidente iniciou o debate
sobre a referida minuta, e após a apresentação de cada Conselheiro(a) representando as várias unidades deste Setor, foram
compiladas as seguintes sugestões descritas a seguir: a) Modificar o Ar�go 4º, que estabelece o período de 12 semanas para
desenvolver as a�vidades do ano le�vo de 2020, ampliando para 16 semanas. A proposta de expansão para 16 semanas
jus�fica-se na medida em que quatro semanas a mais permi�riam a oferta de disciplinas do 1º semestre nas sete primeiras
semanas e a oferta de disciplinas de 2º semestre nas sete úl�mas semanas do calendário. Entre estes dois períodos as
coordenações teriam duas semanas para realizar a matrícula dos estudantes aptos a cursar disciplinas de 2º semestre e que
necessitam dos pré-requisitos realizados nas primeiras sete semanas do calendário. As disciplinas anuais teriam sua carga
horária (120h) diluídas nas 16 semanas. Esse arranjo também favorece a melhor alocação de professores que ofertam
diferentes disciplinas no 1º e 2º semestre, além de garan�r que os estudantes possam cursar as disciplinas que são do 2º
semestre. Entretanto, tendo em vista que é preciso colocar um limite máximo de carga horária semanal fac�vel de ser cursada
pelos estudantes em cada bloco de sete semanas, o estudante que não cursou disciplinas nos ERE 1 e 2 não vencerá todas as
disciplinas referentes a 2020, mas ainda assim vencerá mais disciplinas do que no modelo de 12 semanas. Um exemplo para
curso de Ciências Econômicas: tomando a matriz de disciplinas do primeiro ano do curso, o estudante que não par�cipou dos
ERE’s anteriores teria de cursar uma carga horária semanal de 55 horas nas 7 semanas iniciais e 52,5 h nas sete semanas finais
se quisesse vencer o ano de 2020. Entretanto, estas cargas horárias excedem o máximo de 32 horas semanais permi�das pelo
currículo. Assim sendo, o estudante poderia vencer apenas 3 das 5 disciplinas em cada semestre totalizando 6 disciplinas ao
final do calendário, mas no modelo de 12 semanas o aluno venceria apenas 5 disciplinas no total. Portanto, o modelo de 16
semanas, apesar de não garan�r que o estudante que não par�cipou dos ERE’s anteriores vença todas as disciplinas de 2020
ele ainda é melhor do que o de 12 semanas, pois permite vencer uma disciplina a mais. Para os estudantes que par�ciparam
dos ERE’s anteriores o modelo de 16 semanas é melhor, pois aqueles alunos que eventualmente dependem de disciplinas de
segundo semestre para se formar poderiam cursá-las. Em relação a perspec�va de alocação de professores, pelo menos no
Curso de Ciências Contábeis, seria possível em 16 semanas viabilizar a oferta tanto das disciplinas do 1ª semestre como das
disciplinas do 2º semestre de 2020, além das disciplinas anuais. Como a Minuta propõe o ANO LETIVO DE 2020 não estaríamos
sendo justos com os alunos se não pudermos ofertar as disciplinas do 2º semestre, que o que irá ocorrer se a Minuta
permanecer com 12 semanas. Adicionalmente, destaco que o Curso de Ciências Contábeis ofertou todas as disciplinas
obrigatórias no úl�mo período especial, o qual possuía 16 semanas. Inclusive foram permanecidos os pré-requisitos das



disciplinas do 2º semestre, de modo que a Coordenação necessitou do período de ajuste manual de matrículas, como também
foi oportunizado no período especial. No curso de Administração também defendemos a ampliação na quan�dade de
semanas le�vas. Em relação à demanda de oferta para a retomada do calendário, embora algumas provavelmente venham a
ter quan�dade pequena de alunos matriculados (menos de 10), teremos demanda para abertura de todas as disciplinas
obrigatórias de 1º e 2º semestre. Essa condição dificulta a oferta na quan�dade de semanas atualmente proposta na minuta
da resolução. b) Modificar o Ar�go 11 em que é exigido para todas as disciplinas o mínimo de 6 semanas mais 1 semana para
exames finais. Essa exigência não permite uma gestão eficiente da oferta de disciplina para os cursos com grande quan�dade
de disciplinas de 30 e 45 horas. Desta forma, a proposta seria colocar um mínimo proporcional de semanas tomando as
disciplinas de 60 horas como base, então teríamos: disciplinas de 120 h: mínimo de 12 semanas; disciplinas de 60 horas:
mínimo de 6 semanas; disciplinas de 45 h: mínimo seria de 4,5 semanas disciplinas de 30 h: mínimo seria 3 semanas. Na
Gestão da Informação, considerando-se apenas disciplinas obrigatórias temos: 9 disciplinas de 30h, 22 disciplinas de 45h e as
demais de 60h. Realizar oferta de disciplina de 30h em 6 semanas, são 5 horas semanais, planejadas normalmente em um
encontro síncrono (2h) e algumas a�vidades assíncronas (3h). Em modo presencial, o discente mantém o contato com colegas
e docentes diariamente. Em modo remoto, isto não ocorre. Verificamos que este distanciamento não é produ�vo,
principalmente, para as disciplinas de 30h que envolvem leituras, discussões e cálculos. Com a possibilidade de um número
menor de semanas, o docente poderia realizar oferta de outra disciplina nas demais semanas. c) Modificar o Ar�go 12,
parágrafo 2ª, o qual exige que a frequência nas a�vidades síncronas seja controlada de forma assíncrona. O parágrafo 2º
desconsidera a proporcionalidade entre a�vidade síncrona e assíncrona pensada pelos docentes em seus planos de ensino.
Isso desmo�va os estudantes a par�ciparem das a�vidades síncronas tornando ineficaz o método escolhido pelo docente e a
execução da disciplina ineficaz. Portanto a proposta seria que o controle de frequência para planos de ensino com previsão de
a�vidade síncrona exija um percentual de par�cipação mínimo nas a�vidades síncronas a ser definida pelos Colegiados. No
curso de Gestão da Informação, recebemos relatos de docentes deses�mulados com as suas disciplinas pois, por exemplo, em
uma disciplina com 50 matriculados, apenas 12 (em média) par�ciparam dos encontros síncronos e justamente aqueles que
não par�ciparam, acabaram cancelando suas matrículas. Em conversa com discentes, diversos relataram que não par�ciparam
porque poderiam assis�r às gravações a posteri MAS, raramente o faziam. Com algum disposi�vo de controle de frequência,
que poderia ser fixado em resolução em, por exemplo, 25% dos encontros síncronos, os alunos seriam es�mulados a
par�cipar. Supondo que um docente adote 100% da carga horária da disciplina em encontros síncronos e os discentes, por
qualquer mo�vo não possa par�cipar destes momentos, não seriam reprovados pois estariam no limite de ausência da carga
horária total da disciplina. Esta solicitação se dá, principalmente, pela caracterís�ca presente em algumas disciplinas de
construção do conhecimento em grupo pela interação durante o momento síncrono. A compilação foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a reunião da
qual para constar eu, Cesar Luiz Hernandes Martarello, Assistente em Administração, lavrei a presente Ata, que após ser lida e
aprovada, será assinada por todos os presentes.
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