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Prezadas Conselheiras e Conselheiros, 

O momento que estamos passando na Universidade se mostra a cada segundo mais desafiador.   São 

problemas estruturais administrativos, o combate descarado do governo contra o ensino público, a falta de 

responsabilidade dos vários níveis administrativos, Federal, Estadual e Municipal. Por fim, dentro de nosso 

próprio universo da UFSC, uma falta de informação, diálogo sério e transparente entre a Reitoria e a comunidade 

universitária. Há dez dias enviamos uma mensagem aos conselheiros desta Universidade, desde então não houve 

sequer uma única resposta da administração ou de outros conselheiros. 

Os movimentos representativos já se organizam para cobrar de forma mais contundente uma posição mais 

séria e estruturada da reitoria.  Temos realizado reuniões virtuais com vários docentes do Centro de Ciências 

Físicas e Matemáticas (CFM) de maneira a fomentar discussões sobre processos de ensino, aprendizagem e 

avaliação num período pandêmico persistente. Parece claro que o momento não é passageiro num curto prazo de 

tempo. Por outro lado, a espera passiva da evolução numérica da pandemia não é um fator confiável no momento, 

visto o relaxamento das medidas de isolamento social e subnotificação de casos. Precisamos discutir esse assunto, 

liderados pela Reitoria da UFSC, para encontrar formas de encarar da melhor maneira possível esse período. 

Um EEAD (Ensino Emergencial a Distância) nos parece a melhor opção no momento, mas deve ser 

amparada com regras de utilização, métodos bem estabelecidos, períodos de implantação e treinamento, regras de 

avaliação etc. Vemos também uma falta de conexão e apoio da Universidade aos alunos calouros. É importante 

lembrar que a UFSC suspendeu as aulas com apenas duas semanas de atividades de ensino e ainda não vimos 

uma mensagem de suporte a estes estudantes que tem o primeiro contato com o dia-a-dia da universidade e estão 

desamparados academicamente. 

É importante lembrar que as decisões de suspensão de atividades da UFSC expiram dia 30/04/2020. Exceto 

um pequeno grupo ninguém na UFSC sabe o que vai acontecer depois. Dentro do quadro exposto sugerimos que 

o Conselho Universitário se reúna o quanto antes, num plenário virtual, para discutir estratégias de curto, médio e 

longo prazos. 

Nós do CFM ficamos sempre à disposição da Universidade, 
 

 

Documento assinado digitalmente 

Jorge Douglas Massayuki Kondo 

Data: 27/04/2020 16:07:56-0300 

 
 
 
 

 
Documento assinado digitalmente 

Antonio Nemer Kanaan Neto 

Data: 27/04/2020 16:18:42-0300 

 
 

Prof. Dr. Jorge D. Massayuki Kondo 

Representante docente no CUn 
 

 

Prof. Dr. Antonio Nemer Kannan Neto 

Vice-Representante docente no CUn 

mailto:massayuki.kondo@ufsc.br
mailto:massayuki.kondo@ufsc.br
http://www.atomobrasil.com/

