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OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO N.° 002/2020/PROGRAD/PROPG 
  
 

                                                             Florianópolis, 03 de junho de 2020. 
Aos Diretores de Centro 
Chefes de Departamento 
Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação 
 
 
Assunto: Levantamento de informações sobre a oferta de disciplinas  
 
 
1. Com o objetivo de apresentar um prévio levantamento da oferta de atividades 
pedagógicas não presenciais, em razão da Pandemia da COVID-19, solicitamos a colaboração 
na definição das disciplinas de graduação e pós-graduação que tenham condições de oferta 
não presencial, obedecendo os seguintes requisitos: 
 

1.1 Disciplinas com conteúdo teórico (integral ou parcial), identificando a carga-horária 

proposta para oferta não presencial. Esclarecemos, que neste momento, as disciplinas com 

conteúdo prático, ou relacionados a aulas de campo, não poderão ser ofertadas de forma não 

presencial. 

1.2 Docentes com qualificação mínima (Ambiente Virtual Moodle Básico e ferramentas 

de videoconferência) para a oferta das atividades não presenciais. 

1.3 Estudantes matriculados na respectiva disciplina e que tenham interesse nas 

atividades não presenciais, acesso a recursos tecnológicos e conexão compatível.  

 

2. Registre-se, neste momento, que a chamada representa um levantamento que será 

objeto de análise posterior. As disciplinas que não se enquadrem nas condições acima irão 

compor outro levantamento a ser disciplinado. As disciplinas que eventualmente forem 

ofertadas durante o período de suspensão das atividades presenciais serão facultativas aos 

estudantes. 
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3. Os Departamentos de Ensino ou Programas de Pós-Graduação poderão encaminhar a 

relação solicitada por e-mail prograd@contato.ufsc.br ou propg@contato.ufsc.br até o dia 

09/06/2020. 

 
 
 

Prof. Alexandre Marino Costa 
Pró-Reitor de Graduação 

 
 
 
 

Profa. Cristiane Derani 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 
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