REUNIÃO DA COMISSÃO – Base Nacional Comum Curricular - UFSC- 26-10-2015.
Presentes: Maria Aparecida Lapa de Aguiar (EED/CED); Eloisa Barcellos de Lima (CA/CED);
Eloisa A. C. Rocha (MEN/CED); Juares Thiesen (EED/CED)

10h às 11h30
Juares retomou o objetivo dessa comissão que é de articular uma discussão no interior da
Universidade sobre a temática que se põe no cenário nacional em relação à Base Curricular e
assim envolver as licenciaturas nesse processo, a fim de contribuir criticamente para o debate.
Ele colocou que o 1º ponto que temos que definir nesse encontro de hoje seria: decidir se
vamos na reunião promovida pela PROEN com os coordenadores de curso (pois já está
agendada para o mesmo dia que faríamos o nosso primeiro seminário justamente com os
coordenadores) .
Discutimos um pouco essa questão e dada a coincidência de agendas, pensamos que poderíamos
aproveitar para esclarecer aos coordenadores sobre o papel da comissão e sobre as demandas
que se farão necessárias para os trabalhos posteriores.
Juares ficou encarregado de conversar com Julian (Pró-Reitor de Ensino) para esclarecer um
pouco mais qual é o papel dessa comissão organizada pelo CED neste momento.
Outro ponto que discutimos foi que o documento final de sistematização deve ser encaminhado
pela Pró-Reitoria de Ensino e que deverá refletir as discussões/reflexões/manifestações dos
grupos envolvidos neste processo: comissão e grupos de trabalho das licenciaturas.
A partir dessas demandas foi preciso reorganizar o cronograma:
- Suspender o seminário do dia 04 e no lugar deste comparecer na reunião da PROGRAD.
- Suspender a atividade do dia 11-11 (reunião dos grupos de trabalho)
- Antecipar o seminário do dia 26/11 8h30 às 12h para o dia 20/11: 8h30 às 12h com a seguinte
pauta:
- Contextualização da Base Curricular no âmbito nacional e em Santa Catarina
- Articulação para a composição de grupo de trabalhos
- Antecipar o seminário do dia 16/12 para o dia 04-12: seminário de discussão e sistematização
das contribuições para a base nacional curricular na UFSC - 8h30/12h – 14 às 17h30
Esteve presente nesta reunião a Técnica Administrativa Eliete, responsável pelo setor de
comunicação no CED e que está encarregada de receber e organizar na página do Centro de
Educação os documentos e informações que a comissão da Base Curricular enviar.

Encaminhamentos:

- Ir na reunião da PROEN no dia 04-11 para esclarecer a razão da discussão da BASE e da
organização desta comissão. (Juares, Maria Aparecida e Eloisa Barcellos se prontificaram a ir)

- Falar antes dessa reunião com Julian para esclarecer a finalidade dessa comissão.
- Oficializar o cronograma de atividades somente depois do encontro com os coordenadores.

