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1 INTRODUÇÃO  

  

A Portaria Normativa sob nº 352 a 359/2020/GR, publicada entre 16 de março a 

29 de abril de 2020, estabeleceu a interrupção das atividades acadêmicas na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo em vista os riscos para a vida de 

todas as pessoas envolvidas nesta comunidade deflagradas pela recente PANDEMIA do 

COVID-19 que assola o mundo todo. Assim, o Conselho Universitário (CUn), por meio da 

criação de uma Comissão Central, e em conjunto com os Centros de Ensino, buscam 

alternativas futuras para que as atividades que lhes diz respeito e referentes ao primeiro 

semestre de 2020, e os demais subsequentes, sofram o menor prejuízo possível desta 

condição.   

O Centro de Desportos (CDS), tendo em vista esta situação, designou a presente 

Comissão pela Portaria 016/CDS/2020 (Complementares 018 e 019) para analisar e 

elaborar estratégias de ensino frente à pandemia do COVID-19 no âmbito do Centro de 

Desportos (CDS) e dos cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) do 

Departamento de Educação Física (DEF). A Portaria de nomeação elencou uma série de 

atribuições a esta Comissão, incluindo planos e estratégias para retorno das atividades 

de ensino nos cursos de Educação Física do DEF/CDS/UFSC.   

Os objetivos do trabalho foram: mapear a situação de professores e professoras e 

alunos e alunas dos cursos de Educação Física/CDS/UFSC; realizar o levantamento das 

disciplinas do DEF e as de Educação Física Curricular (EFC), dos grupos de pesquisa e dos 

projetos de extensão; verificar a infraestrutura do CDS; diferenciar e estudar sobre o 

ensino remoto e o ensino à distância institucional; elaborar estratégias para o ensino 

remoto emergencial; elaborar estratégias para um possível retorno presencial; elencar 

atividades prioritárias para o retorno semipresencial e presencial; apresentar os riscos 

envolvidos no retorno das atividades dentro do contexto do CDS/UFSC.   
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2 METODOLOGIA DESTE TRABALHO  

  

A comissão COVID-19/CDS realizou, durante todo o mês de junho e julho de 2020, 

diversas reuniões em ambiente virtual com o propósito de analisar e pensar, 

conjuntamente, encaminhamentos necessários para a obtenção e sistematização de 

respostas às incumbências delegadas na portaria normativa sob nº 016/2020/CDS e 

complementares, todas presididas pelo Prof. Dr. Ricardo Dantas de Lucas. Foram 

apresentados e discutidos relatórios parciais em reuniões do DEF e do Colegiado dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, envolvendo professores e 

professoras de diferentes departamentos da UFSC.  

A metodologia de trabalho buscou realizar um diagnóstico da realidade dos 

discentes e docentes ligados aos referidos cursos, bem como um levantamento das 

disciplinas do DEF e EFC, caracterizando-as em teórico e/ou práticas, e o envolvimento 

de pessoas e a quantidade de grupos de pesquisa e projetos de extensão existentes no 

Centro de Desportos. Estas informações foram conseguidas por meio da utilização de 

questionários e de diferentes documentos da Universidade.  

Junto ao Sistema Integrado de Espaços Físicos (SIEF) da UFSC, foram levantadas 

informações in loco a respeito das metragens e condições dos espaços de ensino, 

pesquisa e extensão do CDS. Realizou-se a aferição métrica dos espaços destinados às 

atividades diretamente pedagógicas, como salas de aulas, sala de estudos e salas de 

reuniões, auditórios e espaços esportivos. Também foram mensurados os ambientes 

destinados às atividades administrativas, como salas de departamento, coordenação, 

direção, sala de professores e afins. Para além da infraestrutura, analisou-se a 

distribuição e funções dos servidores técnicos-administrativos e terceirizados desse 

Centro de Ensino.  

Foi realizado, ainda, o levantamento de informações de outras instituições de 

Ensino Superior a respeito das estratégias de ensino utilizadas frente à atual pandemia. 

A partir da realidade das universidades avaliadas refletiu-se sobre as possibilidades e 

limitações do ensino remoto, bem como avaliar as disciplinas predominantemente 

práticas dos cursos de Educação Física.  
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Por fim, reportamos facilitadores, barreiras e os riscos envolvidos no possível 

retorno às atividades não presenciais, semipresenciais e presenciais no contexto diante 

da pandemia. O CDS possui potencialidades e limitações no que se refere ao ensino de 

disciplinas teórico-práticas, podendo ser repensadas em sua forma, desde que avaliadas 

as condições de acessibilidade, autonomia, cuidado e respeito, premissas que buscam 

garantir a excelência acadêmica e institucional da UFSC.  

Esses temas, respectivamente, serão abordados a seguir neste relatório.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

 
8 

 

  

   

3 DIAGNÓSTICO DOS DISCENTES E DOCENTES DO CDS   

  

A partir da elaboração de dois instrumentos de coleta de informações, buscou-se 

diagnosticar a situação dos alunos, das alunas, dos professores e das professoras 

vinculados ao CDS. Foi enviado, via Google Forms, um questionário para os alunos e as 

alunas dos cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) e outro para os 

professores e as professoras que ministram as disciplinas vinculadas ao DEF e/ou à EFC. 

Apresentaremos os dados do levantamento dos estudantes e, posteriormente, dos 

docentes lotados no respectivo Centro de Ensino.  

  

3.1 ESTUDANTES DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

  

No questionário aplicado aos alunos e às alunas foram levantadas informações a 

respeito de diferentes características, tais como: formativas (curso matriculado, bolsas 

de estudo, estágios); socioeconômicas (trabalho, impacto da pandemia); de saúde 

(grupo de risco, infecção pelo COVID-19, prática do distanciamento físico, aspecto 

emocional); de residência e deslocamento (uso de transporte público) e, por fim, 

relacionadas ao acesso ao ambiente virtual e as possibilidades do ensino remoto como, 

por exemplo, acesso a equipamentos e internet.  

Entre os dias 09 e 18 de junho de 2020, 331 alunos e alunas responderam ao 

questionário disponibilizado de forma eletrônica. Este número representa um 

percentual de 66% do total de alunos e alunas matriculados (N=500). Em relação aos 

cursos, tivemos 186 respondentes provenientes do Bacharelado (75% dos matriculados 

neste curso) e 144 respondentes da Licenciatura (57% dos matriculados neste curso). Do 

total de respostas, 20% dos alunos e das alunas relataram serem prováveis formandos 

neste ano letivo. No tocante ao estágio, 83,5% não estão realizando nenhuma forma de 

estágio, enquanto 10% relataram estarem realizando o estágio obrigatório, e o restante 

(6,5%) estágios não obrigatórios.  
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Desses dados gerais, viu-se que um terço dos alunos e alunas matriculados na 

graduação não responderam às perguntas enviadas. Da graduação, o Bacharelado 

marcou mais presença nas repostas com somente 25% de ausência e na Licenciatura 

43% não responderam.  

3.1.1 Características financeiras  

 Sobre o aspecto financeiro da comunidade de alunos e alunas do CDS, buscou-

se informação a respeito do impacto da pandemia. Viu-se que 30% dos 

respondentes relataram que estão mantendo atividades de trabalho em 

paralelo ao curso.  As figuras a seguir mostram sobre redução salarial familiar 

por conta da pandemia (Figura 1) e, as demais figuras (Figura 2 e Figura 3), 

tratam respectivamente das bolsas de estudos desses discentes.  

  

Figura 1 – Redução Salarial Familiar  

  
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Figura 2 – Bolsa de Estudo da Universidade  

  
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  
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Figura 3 – Suspensão da Bolsa de Estudo da Universidade  

  
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

3.1.2 Características de saúde   

  

Quando foram questionados a respeito de terem sido infectados pelo Coronavírus,  

12 alunos (3,2%) disseram que tiveram ou convivem com alguém que teve a doença, 

18% responderam que não sabem e outros 78,5% (296 alunos) disseram que não.   

No que tange ao “isolamento social”, 73% responderam que vêm conseguindo 

manter razoavelmente bem, outros 27% disseram que não, seja por motivo de trabalho 

ou outros motivos. Na questão do isolamento social, procurou-se saber sobre as 

implicações psicológicas. A figura abaixo (Figura 4) mostra as respostas referentes a 

questão dos sentimentos atribuídos ao isolamento social em que estamos vivendo.    

Figura 4 – Isolamento Social e sentimentos 
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Na figura 4, as barras significam, em ordem de apresentação: “Sempre muito bem”; 

“Razoavelmente bem”; “Mal psicologicamente”; “Mal fisicamente”; “Oscilação entre momentos de 
tranquilidade e outros de crises de ansiedade”; “Com preocupações devido a problemas financeiros”; 
“Sobrecarregado pelo trabalho (familiar e/ou externo)”; “Sofrendo por violência doméstica; “Com receio 
de estar com depressão”; “Sofrendo muito pelo isolamento e com sentimento de solidão”; “Prefiro não 
responder”.  
  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

3.1.3 Características relacionadas a habitação e deslocamento  

  

Observou-se que 80% (266 alunos) responderam que continuaram residindo na 

Grande Florianópolis durante este período de pandemia, enquanto 16% (51 alunos) 

reportaram não estarem residindo na região. Outros 4% (14 alunos) disseram que estão 

parcialmente residindo na Grande Florianópolis.   

Outra questão abordou o número de pessoas em que convivem nas suas 

residências. Quase a metade (42%) disse que reside com 4 ou mais pessoas, 27% com 3 

pessoas, 26% com 2 pessoas, e apenas 5% residem sozinhos. Dentro disto, é importante 

destacar que 60% dos respondentes disse conviver com alguém pertencente ao grupo 

de risco.   

Em relação ao pertencimento a algum grupo de risco, podemos observar na figura 

abaixo (Figura 5).  

  

Figura 5 – Grupo de Risco  
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Na figura 5, as barras significam, em ordem de apresentação: “Sim, tenho mais de 60 anos”; “Sim, 

tenho doenças respiratórias crônicas”; “Sim, tenho outras doenças crônicas/metabólicas”; “Sim, tenho 
filho(s)/dependente(s) em idade escolar (0- 12 anos)”; “Sim, tenho filho(s)/dependente(s) em idade 
escolar (0- 12 anos)”; “Sim, sou gestante ou lactante”; “Não”.  
  

No que se refere ao deslocamento utilizado para ir à Universidade, 53% 

responderam usar o transporte púbico diariamente. Outros 40% disseram não usar o 

transporte público. Os restantes 7% disseram utilizar somente alguns dias da semana.   

3.1.4 Acessibilidade para ambiente virtual  

  

Referente ao acesso à internet em suas residências, 308 alunos (93%) 

responderam que possuem algum plano residencial. Destes, 203 alunos (61,3%) afirmam 

possuírem plano compartilhado, enquanto outros 105 (31,7%) possuem plano 

particular. Dezoito alunos (5,4%) responderam ter acesso somente por meio de 

smartphone. Apenas 1 respondente relatou não ter nenhum tipo de acesso à internet.   

Em relação à qualidade da internet, podemos observar as respostas na figura 

abaixo (Figura 6).  

  

Figura 6 – Qualidade da Internet  
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Na figura 6, as barras significam: a primeira barra “Dificilmente ocorrem falhas de conexão”; na segunda 

barra “A qualidade depende de quantas pessoas estejam usando simultaneamente”; na terceira barra 

“Tenho dificuldades com funções como baixar arquivos”; na quarta barra “Tenho dificuldade de assistir 

vídeos ao vivo”; na quinta barra “O acesso é interrompido com muita frequência”; na sexta barra “Não 

tenho acesso à internet”.  
  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

No que se refere ao equipamento utilizado para acesso à internet, a figura seguinte 

(Figura 7) retrata esta questão.  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 7 – Equipamentos para ensino remoto  
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Na figura 6, as barras significam: a primeira barra “Computador de mesa/Notebook (uso particular)”; na 

segunda barra “Computador de mesa/Notebook (uso compartilhado com familiares)”; na terceira barra 

“Tablet”; na quarta barra “Smartphone”; na quinta barra “Não possuo nenhum deles”  
  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

3.1.5 Formas de ensino emergenciais  

  

O questionamento sobre as condições do ambiente em que moram os alunos 

buscou analisar a possibilidade de terem o estudo remoto emergencial, o 

acompanhamento de aulas, realização de atividades e avaliações. Obtivemos 106 alunos 

(32%) respondendo que não tinham essas condições e outros 225 (68%) responderam 

que sim. Sobre a possibilidade de ir até a UFSC, caso necessite por conta da falta de 

equipamento/internet disponível em domicílio, 59,2% disseram que não tinham 

disponibilidade para se deslocar, enquanto 40,8% disseram que sim.   

Outras questões referentes ao ensino remoto emergencial apresentadas nas 

figuras a seguir (Figura 8; Figura 9; Figura 10 e Figura 11) focaram sobre a rotina de 

acesso, atividades acadêmicas de forma remota, recursos nas atividades pedagógicas 

remotas.   

  
Figura 8 – Acesso à Internet e computador nas dependências da UFSC  
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Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Figura 9 – Rotina de acesso  

 
Na figura 9, as barras significam: a primeira barra “Período da manhã”; na segunda barra “Período da 

tarde”; na terceira barra “Período da noite; na quarta barra “Não é possível me manter em uma rotina 

fixa”; na quinta barra “Não possuo acesso a computador ou a internet”  

  
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

  

   

  

  

  
Figura 10 – Atividades acadêmicas de forma remota  
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Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Figura 11 – Recursos nas atividades pedagógicas remotas  

  
Na figura 11, as barras sem legendas significam: na segunda barra “Disponibilização de vídeos no 

YouTube” (49,2%); na quarta barra: “Video aulas que podem ser assistidas a qualquer momento” (74,6%); 

na sexta barra: “Compartilhamento eletrônico de arquivos” (49,5%); na oitava barra: “Fóruns de 

discussão” (36,6%); e na última barra “Outro: tudo o que for possível ser disponibilizado” (50,2%).  
  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Sobre a possibilidade de ir até a UFSC, caso necessite por conta da falta de 

equipamento/internet disponível em domicílio, 59,2% dos discentes disseram que não 

tinham disponibilidade para se deslocar, enquanto 40,8% disseram que sim.   

Ao questionar sobre a possibilidade de se ter uma rotina de horários para o ensino 

remoto, 21,6% disseram que não conseguirão ter essa rotina; 27,2% preferem o período 
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da noite; 44,2% preferem o período da tarde; 55,8% preferem o período da manhã e, 

ainda, 4,6% dizem não ter acesso a computador e/ou internet. Um ponto a se ressaltar 

é de que o maior número de respondentes se encontra matriculado no curso de 

Bacharelado, que ocorre no período da manhã, o que pode ter influenciado na escolha 

desse período como o preferido pela maioria dos discentes para o ensino remoto.  

Na pergunta sobre a possibilidade de se manter as atividades acadêmicas de forma 

remota, 37,2% disseram que não seria possível, 37,8% talvez e 25,1% disseram que sim. 

As atividades pedagógicas que poderiam ser usadas são: disponibilização de vídeos no 

YouTube (49,2%); videoconferências; aulas online e que podem ser assistidas a qualquer 

momento (74,6%); chat e fóruns para discussão e tirar dúvidas (36,6%), ambiente virtual 

com tudo o que for possível ser disponibilizado (50,2%).   

Em relação à continuidade dos estudos, temos os seguintes dados (Figura 12, 

Figura 13; Figura 14):  

  

Figura 12 – Condições de continuar os estudos de forma remota  

 
Na figura 12, as barras significam: a primeira barra “Terá condições de continuar os estudos”; na segunda 

barra “Terá dificuldade por falta de condições materiais (internet, computador)”; na terceira barra “Terá 

dificuldade devido a necessidade de trabalho ou pelo acúmulo de tarefas diárias”; na quarta barra “Terá 

dificuldade por questões emocionais”; na quinta barra “Não terá condições de continuar os estudos por 

razões diversas”.  
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  
 

Figura 13 – Frequentar à UFSC de forma semipresencial  
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Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Figura 14 – Frequentar à UFSC de forma presencial  

  
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

As figuras acima apresentam as respostas sobre as condições de continuarem os 

estudos de forma remota, sendo que: 65,6% disseram que tem condições; 18,4% 

disseram que não tem condições por conta de dificuldades materiais; 17,5% por conta 

de dificuldades emocionais e 6,9% não terão condições de continuar os estudos.  

Se atrelarmos a possibilidade desses alunos frequentarem a UFSC de forma 

semipresencial, mesmo com todo o protocolo de cuidados sanitários garantido, 

percebese que 35% se sentem confortáveis em frequentar a instituição; talvez, 32,3% e 

32,6% disseram que não se sentem confortáveis. De forma presencial os dados são mais 

distintos, o não atingiu 45,9% de respostas, talvez 28,4% e o sim foi de 25,7%.   
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3.1.6 Análise dos prováveis formandos em 2020  

 Em uma análise mais detalhada sobre os prováveis formandos de 2020, 

encontrou-se 76 que responderam ao questionário, deste total, 48 são bacharelandos e 

28 licenciandos. Dos 48 estudantes do Bacharelado, 21 estão realizando estágio e dos 

28 estudantes da Licenciatura, apenas 5 estão realizando estágio. Deve-se considerar a 

problemática que envolve a conclusão desses cursos durante esta pandemia, já que o 

estágio é uma atividade prática em sua dinâmica constituinte e por conta de alguns 

espaços de sua realização estarem fechados no momento.  

No Bacharelado, entre os 48 alunos deste curso que são possíveis formandos, 36 

continuaram residindo na Grande Florianópolis, enquanto que na Licenciatura, dos 28 

respondentes, 25 continuaram residindo na Grande Florianópolis. Em relação ao grupo 

de risco, 82% dos formandos (para ambos os cursos) não se enquadram nesse grupo, 

restando, portanto, 13 prováveis formandos que se enquadram em algum grupo de 

risco. Atrelada a essa questão, quando se perguntou sobre conviver com alguém do 

grupo de risco, obtivemos 50% dos bacharelandos e 80% dos licenciandos dizendo que 

sim.  

No que se refere ao ambiente propício para o estudo remoto, 10 alunos da 

Licenciatura e 14 do Bacharelado disseram que não é propicio, representando cerca de 

1/3 dos prováveis formandos. Na questão, “caso a UFSC decida pelas atividades 

pedagógicas remotas”, podemos observar no quadro abaixo as respostas:  

  

Quadro 1 – Condições de continuar os estudos: formandos  

  LICENCIATURA    BACHARELADO  

Questões Nº  %    Nº  %  

Terá condições de continuar os estudos  18  64    36  75  

  Terá dificuldade devido à necessidade de 

trabalho ou pelo acúmulo de tarefas diárias 
9 32 

 
6 13 

 Terá dificuldade por falta de condições 

materiais (internet, computador...)  5  18  
  

7  15  

 Terá dificuldade por questões emocionais  3  11    8  17  

 Não terá condições de continuar os estudos 

por razões diversas  4  15  
  

4  8  
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Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

3.2 DOCENTES LOTADOS NO CENTRO DE DESPORTOS  

  

No questionário aplicado aos docentes foram levantadas informações a respeito 

de diferentes características, tais como: características de saúde e habitação; 

características relacionadas ao acesso ao ambiente virtual; familiaridade com as 

plataformas digitais; disponibilidade de infraestrutura, recursos e materiais para 

ministrar aulas remotas e/ou semipresenciais; classificação de disciplinas em teóricas 

e/ou práticas; possibilidade de compartilhamento de conteúdos e/ou disciplinas.  

Entre os dias 14 a 18 de junho de 2020, 52 docentes, incluindo 4 professores 

substitutos e 2 professores em afastamento para formação, responderam ao 

questionário disponibilizado de forma eletrônica. Este número representa um 

percentual de 96,3% do total de professores deste Centro de Ensino. Neste 

levantamento, não foram contabilizados, dois professores efetivos e dois professores 

visitantes.  

  

3.2.1 Características de saúde e habitação  

  

Com relação ao grupo de risco, temos 29 professores que não se enquadram em 

nenhum grupo de risco. Do restante, temos 12 que têm filhos em idade escolar (0 a 12 

anos), 4 com mais de 60 anos de idade, 2 gestantes/lactentes, 3 com doenças 

respiratórias crônicas e 2 com outras doenças crônicas/metabólicas. Metade dos 

professores deste centro coabitam com pessoas de algum grupo de risco reportado na 

questão anterior.   

  

3.2.2 Acessibilidade para ambiente virtual  

  

No que se refere à qualidade da Internet em suas residências, podemos observar 

as respostas na figura (Figura 15) a seguir.  
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Figura 15 – Qualidade da Internet  

 
Na figura 15, as barras significam: a primeira barra “Na figura 12, as barras significam: a primeira barra”; 

na segunda barra “A qualidade depende de quantas pessoas estejam usando simultaneamente”; na 

terceira barra “Tenho dificuldades com funções como baixar arquivos”; na quarta barra “Tenho 

dificuldade de assistir vídeos ao vivo”; na quinta barra “O acesso é interrompido com muita frequência”; 

na sexta barra “Não tenho acesso à internet.”.  
  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

3.2.3 Capacitação e ensino remoto  

  

Para além da acessibilidade virtual, outra questão que abordamos foi a 

familiaridade com plataformas digitais. Notou-se que 41 professores indicaram o 

Moodle e 38 indicaram o CAGR como as plataformas mais familiares. As demais 

plataformas mencionadas (que permitem interação em tempo real) foram citadas por 

menos de 50% dos docentes, conforme ilustrado na figura (Figura 16) a seguir.   

  

Figura 16 – Familiaridade com as plataformas digitais  
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Na figura 16, as barras significam, em ordem de apresentação: “Moodle”; “CAGR”; “Plataforma Zoom”; 

“Plataforma Google Meet”; “Plataforma Jitsi”; “Plataforma WebConf/BigBlueButton; “Nenhuma das 

citadas”.  
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Deve-se destacar neste relatório a necessidade de ampliar a familiaridade da 

plataforma Moodle, bem como o seu aprofundamento para a totalidade dos 

professores. Além disso, pensando nas atividades síncronas, é preciso ampliar o acesso 

e conhecimento com outras plataformas que permitem interação em tempo real.  

A figura (Figura 17) abaixo apresenta as respostas dos docentes no que se refere 

as possibilidades de atividades remotas.   

  

Figura 17 – Recursos para as atividades remotas 
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Na figura 17, as barras significam, em ordem de apresentação: “Videoconferência com possibilidade de 

tirar dúvidas em tempo real”; “Disponibilização de vídeos do YouTube”; “Disponibilização de material e 

atividades no Moodle”; “Vídeo-aulas que podem ser assistidas a qualquer momento”; “Aulas online, a 

partir de plataformas de reuniões digitais”; “Compartilhamento eletrônico de arquivos”; “Chat com tira 

dúvidas em tempo real”; “Fóruns de discussão”; “Uso de ambientes virtuais de aprendizagem de 

plataformas profissionais”; “Outro: Tudo aquilo que for possível ser disponibilizado”.  
  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Na segunda barra, a legenda se refere a “Disponibilizar vídeos no YouTube”; a 

quarta barra se refere a “Videoaulas que podem ser acessadas a qualquer momento”; a 

sexta barra “Compartilhamento eletrônico de arquivos”; a oitava barra “Fóruns de 

discussão”; e a última barra se refere a “Outro: tudo o que for possível ser 

disponibilizado”.  

  

3.2.4 Disciplinas ministradas pelos docentes  

  

Do total de 52 professores, 41 administram disciplinas no Bacharelado, 32 na 

Licenciatura e 5 em nenhum dos cursos.    

Com relação às disciplinas predominantemente teóricas, teórico-práticas ou 

predominantemente práticas, podemos encontrar a lista no Quadro 2 abaixo:  

  

Quadro 2 – Disciplinas teóricas e/ou práticas  

Código  Disciplina Docente Curso  Cunho da disciplina  
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DEF5848  Teoria E Metodologia Do Tênis  Adilson Andre Martins Monte  Ambos  Predominantemente prática  

DEF5872  Estágio Supervisionado Em Educação  
Física I  

Francisco Emílio De Medeiros / 
Edgard Matiello Junior  Licenciatura  Predominantemente prática  

DEF5819  Estágio Supervisionado Em Atividade  
Física E Saúde  

Jucemar Benedet /  Kelly 
Samara Da Silva  

Bacharelado  Predominantemente prática  

DEF5873  
Estágio Supervisionado Em 
Educação  
Física Ii  

Rogério Santos Pereira / 
Fabiane C. Teixeira Breschiliare  

Licenciatura  Predominantemente prática  

DEF5875  Seminário De Conclusão De Curso II  Carlos Luiz Cardoso  Licenciatura  Predominantemente prática  

DEF5809  
Fundamentos Didáticos-
pedagógicos Do  
Esporte  

Beatriz Dittrich Schmitt  Bacharelado  
Predominantemente teórica  

DEF5827  Trabalho De Conclusão De Curso I  
Bruna Barboza Seron /  
Michele Caroline De Souza 
Ribas  

Bacharelado  
Predominantemente teórica  

DEF5807  
Fundamentos Sócio-antropológicos 
Da  
Educação Física  

Carlos Luiz Cardoso  Ambos  
Predominantemente teórica  

DEF5806  
Fundamentos Históricos - Filosóficos 
Da  
Educação Física  

Carolina Fernandes Da Silva  Ambos  
Predominantemente teórica  

DEF5894  Metodologia Do Trabalho 
Acadêmico  Carolina Fernandes Da Silva  Licenciatura  Predominantemente teórica  

DEF5892  Crescimento E Desenvolvimento 
Humano  Cassiano Ricardo Rech  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5874  Seminário De Conclusão De Curso I  Fabiane Castilho Teixeira 
Breschiliare  

Licenciatura  Predominantemente teórica  

DEF5898  Biomecânica  Fernando Diefenthaeler/ Lara 
Elena Gomes Marquardt  

Ambos  Predominantemente teórica  

DEF5871  Metodologia - Ensino - Educação 
Física  Francisco Emílio De Medeiros  Licenciatura  Predominantemente teórica  

DEF5816  Atividade Física Para Grupos 
Especiais  Jucemar Benedet  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5894  Metodologia Do Trabalho 
Acadêmico  Lara Elena Gomes Marquardt  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5805  Introdução à Educação Física  Lisiane Schilling Poeta 
Fernandes  

Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5893  Aprendizagem E Controle Motor  Lisiane S. Poeta Fernandes/ 
Michele Caroline De Souza 
Ribas  

Ambos  Predominantemente teórica  

DEF5897  Adaptações Orgânicas Ao Exercício  Ricardo Dantas de Lucas/ 
Tiago Turnes  

Ambos  Predominantemente teórica  

DEF5811  Gestão Esportiva  Valmir Jose Oleias  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5815  Atividade Física, Saúde E Qualidade 
De  
Vida  

Aline Mendes Gerage Da Silva  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5822  Avaliação E Prescrição De Exercícios  Aline Mendes Gerage Da Silva  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5826  
Metodologia Da Pesquisa Em 
Educação  
Física  

Aline Rodrigues Barbosa  Bacharelado  
Predominantemente teórica  

DEF5884  Fundamentos Histórico - 
Pedagógicos Da  
Educação Física  

Rogério Santos Pereira  Licenciatura  Predominantemente teórica  

DEF5812  Teoria E Metodologia Do 
Treinamento  
Esportivo  

Ricardo Dantas De Lucas  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5828  Trabalho De Conclusão De Curso II  Rodrigo Sudatti Delevatti  Bacharelado  Predominantemente teórica  

DEF5895  Emergências Em Educação Física  Rodrigo Sudatti Delevatti  Bacharelado  Predominantemente teórica  
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DEF5808  Princípios De Conduta Profissional  Patricia Luiza Bremer 
Boaventura Justo Da Silva  

Ambos  Predominantemente teórica  

DEF5836  Teoria E Metodologia Da Ginástica  
Esportiva  Juliana Pizani  Bacharelado  Teórico prática  

DEF5831  Teoria E Metodologia Da Natação I  Alex Christiano Barreto 
Fensterseifer  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5896  Teoria E Metodologia Da Natação I -  Alex Christiano Barreto 
Fensterseifer  

Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5843  Teoria E Metodologia Do Futebol  Anderson Santiago Teixeira  Ambos  Teórico-prática  

DEF5846  Teoria E Metodologia Do Futsal  Anderson Santiago Teixeira  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5841  
Teoria E Metodologia Dos Esportes 
De  
Aventura  

Beatriz Dittrich Schmitt  Ambos  Teórico-prática  

DEF5840  Teoria E Metodologia Dos Esportes  
Adaptados  

Bruna Barboza Seron  Ambos  Teórico-prática  

DEF5823  Atividade Física Em Academia  Cintia De La Rocha Freitas  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5869  Jogos E Brinquedos Da Cultura 
Popular  

Cristiane Ker De Melo  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5886  Fundamentos Teórico - 
Metodológicos  
Do Lazer  

Cristiane Ker De Melo  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5849  Teoria E Metodologia Do Judô  Daniele Detanico  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5821  Medidas E Avaliações Em Educação  
Física  Diego Augusto Santos Silva  Ambos  Teórico-prática  

DEF5890  Educação Física - Saúde - Qualidade 
De  
Vida  

Edgard Matiello Junior  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5885  Educação Física Na Infância  Fabiane Castilho Teixeira 
Breschiliare  

Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5844  Teoria E Metodologia Do Handebol  Fábio Juner Lanferdini  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5846  Teoria E Metodologia Do Futsal  Fábio Juner Lanferdini  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5832  Teoria E Metodologia Da Natação II  Fernando Diefenthaeler  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5818  Educação Física Adaptada  Gabriela Fischer  Ambos  Teórico-prática  

DEF5892  Crescimento E Desenvolvimento 
Humano  Giovani Firpo Del Duca  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5845  Teoria E Metodologia Do 
Basquetebol  

Humberto Jorge Gonçalves 
Moreira De Carvalho  

Ambos  Teórico-prática  

DEF5901  Método Pilates I  Iracema Soares De Sousa  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5829  Teoria E Metodologia Do Atletismo I  Jolmerson De Carvalho  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5830  Teoria E Metodologia Do Atletismo 
II  

Jolmerson De Carvalho  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5847  Teoria- Metodologia- Voleibol  Juliano Dal Pupo  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5824  Estágio Supervisionado Em Avaliação 
E Prescrição De Exercícios  

Juliano Dal Pupo/ Cintia 
De La Rocha Freitas  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5838  
Teoria E Metodologia Da Recreação 
E  
Lazer  

Lisiane Schilling Poeta 
Fernandes  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5837  Teoria E Metodologia Da Dança  Luciana Fiamoncini  Ambos  Teórico-prática  

DEF5810  Planejamento E Organização De 
Eventos  

Mauricio Camaroto  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5847  Teoria- Metodologia- Voleibol  Mauricio Camaroto  Licenciatura  Teórico-prática  
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DEF5870  Seminário Pedagógico Em Educação  
Física  

Michele Caroline De Souza 
Ribas  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5810  Planejamento E Organização De 
Eventos  

Nivia Marcia Velho  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5814  Estágio Supervisionado Em 
Treinamento  
E Gestão Esportiva  

Nivia Marcia Velho/ 
Valmir Jose Oleias  

Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5835  Teoria E Metodologia Da Ginástica  
Juliana Pizani/  
Patricia Luiza Bremer 
Boaventura Justo Da Silva  

Ambos  Teórico-prática  

DEF5820  Teoria E Metodologia Do 
Condicionamento Físico  Rafael Penteado Dos Santos  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5829  Teoria E Metodologia Do Atletismo I  Ramon Cruz  Licenciatura  Teórico-prática  

DEF5844  Teoria E Metodologia Do Handebol  Thiago Sousa Matias  Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5850  Teoria E Metodologia Da Capoeira  Tiago Turnes  Bacharelado  Teórico-Prática  

DEF5817  Envelhecimento, Atividade Física E  
Saúde  

Tania Rosane Bertoldo 
Benedetti  

Bacharelado  Teórico-prática  

DEF5824  Estágio Supervisionado Em Avaliação 
E Prescrição De Exercícios  

Giovani Firpo Del Duca/ 
Aline Mendes Gerage Da 
Silva  

Bacharelado  
Teórico-prática/  

Predominantemente prática  

DEF5819  
Estágio Supervisionado Em 
Atividade  
Física E Saúde  

Cassiano Ricardo Rech/  
Tania Rosane Bertoldo 
Benedetti  

Bacharelado  
Teóricoprática/predominanteme 

nte prática  

DEF5910  Cinesiologia  Fernando Diefenthaeler/ 
Cintia De La Rocha Freitas  Licenciatura  Predominantemente  

teórica/teórico-prática  

DEF5814  
Estágio Supervisionado Em 
Treinamento  
E Gestão Esportiva  

Michel Angillo Saad/ 
Tiago Turnes  Bacharelado  

Predominantemente teórica/  
Predominantemente prática  

 
Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

De um total de 85 disciplinas distribuídas nos cursos de Licenciatura e Bacharelado 

– aqui estão agrupadas por código –, o presente levantamento aponta que 6 são 

predominantemente práticas, 46 teórico-práticas e 29 predominantemente teóricas. Em 

4 disciplinas houve mais de uma classificação. Observou-se que a maioria das disciplinas 

dos cursos analisados envolvem atividades práticas, o que traz uma preocupação em 

relação aos conteúdos que podem ser ministrados de forma remota.  

Referindo-se ao ambiente utilizado nas aulas práticas, verifica-se os resultados na 

figura (Figura 18) abaixo.  

  

Figura 18 – Ambientes nas aulas práticas   
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Na figura 18, as barras significam, em ordem de apresentação: “Pista de Atletismo”; “Campo de Futebol 

(grama)”; “Dojô”; “Ginásio de alumínio”; “Sala de musculação”; “Salas de dança/yoga”; “Ginásios 

cobertos”; “Piscina”; “Quadras poliesportivas externas”; “Quadras de Tênis”; “Ambientes externos à 

UFSC”; “Não se aplica”.  
  

No que se refere a possibilidade de se utilizar a estrutura do CDS para gravação de 

aulas em vídeos, 17 professores disseram que não possuem interesse, outros 35 

disseram que tem interesse e disponibilidade.   

Já no quesito referente a ter condições de preparar materiais para ensino remoto 

no ambiente de suas residências, 13 disseram que não têm e 39 disseram que sim. Este 

aspecto deve ser destacado, enquanto possibilidade de permitir acesso ao CDS aos 

professores que relatam não haver possibilidade de preparação de material em suas 

residências.   

Em relação à percepção de que as disciplinas com conteúdo prático poderiam 

funcionar de forma remota, a maioria (n=33) acredita que não, e os demais (n=19) 

acreditam ser possível.   
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3.2.5 Docentes envolvidos com EFC e Extensão  

  

3.2.5.1 Disciplinas de EFC no CDS  

  

Existem em torno de 37 disciplinas na Educação Física Curricular ministradas pelos 

docentes do Centro de Desportos, delas 36 estão em funcionamento no semestre 2020-

1. Segundo os documentos analisados, há 800 estudantes matriculados nas disciplinas 

de EFC e 20 professores que possuem 133 créditos atribuídos em ensino. Abaixo, segue 

a listagem do número de alunos e seus respectivos cursos que foram matriculados no 

semestre 2020-1.  

Quadro 3 – Alunos matriculados na EFC 
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Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  
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3.2.5.2 Projetos de Extensão no CDS  

  

Organizou-se os dados dos Projetos de Extensão, semestre 2019/2 do CDS/UFSC, 

da seguinte forma:   Inscritos nos projetos de extensão em 2019/2: 1.576 inscritos (1.273 

nas matrículas online, 26 referentes vagas PRAE, 277 inscritos nos projetos cujas 

inscrições foram presenciais).  Foram registrados 47 bolsistas, pagos com recursos 

provenientes das taxas de inscrição.  Docentes atuando como Coordenadores de 

Projetos de Extensão: 32.  Constam registrados para funcionamento no semestre 

2019/2, 48 Projetos de Extensão.  Dados distribuídos, referente às inscrições online, 

semestre 2019/2:  

  

Quadro 4 – Pessoas envolvidas nos projetos de extensão  
Descrição  Quantidade  

Categoria  

Servidor UFSC  122  
Comunidade  596  
Aluno  542  
Outros  39  

Faixa Etária  

Até 10 anos  8  
11 a 15 anos  11  
16 a 20 anos  120  
21 a 25 anos  254  
26 a 35 anos  398  
36 a 40 anos  93  
41 a 45 anos  52  
46 a 50 anos  37  
51 a 60 anos  94  
Maior de 60 anos  203  
Não identificada  29  

Sexo  
Feminino  881  
Masculino  389  
Não identificado  29  

Vagas Oferecidas por Modalidade  

DANÇAS  514  
GINASTICA E YOGA  245  
ATLETISMO, PROCOR e VOLEIBOL 40 a 80 ANOS  132  
CONDICIONAMENTO FÍSICO E MUSCULAÇÃO  196  
PILATES  69  
TÊNIS e BEACH TENNIS  108  
ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE  230  
RELAXAMENTO E MEDITAÇÃO  30  
BASQUETEBOL  30  
MOV MAIS  40  
ARTES MARCIAIS  55  

Vagas Utilizadas por Modalidade  

DANÇAS  320  
GINASTICA E YOGA  205  
ATLETISMO, PROCOR e VOLEIBOL 40 a 80 ANOS  92  
CONDICIONAMENTO FÍSICO E MUSCULAÇÃO  144  
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PILATES  63  
TÊNIS e BEACH TENNIS  103  
ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE  144  
RELAXAMENTO E MEDITAÇÃO  30  
BASQUETEBOL  17  
MOV MAIS  40  
ARTES MARCIAIS  53  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

4 CONDIÇÕES GERAIS DO CDS  

   

4.1 ESPAÇOS FÍSICOS DO CDS  

  

Primeiramente, foi realizado levantamento da metragem dos espaços que 

compõem o CDS junto ao Sistema Integrado de Espaços Físicos (SIEF) da UFSC. Os 

ambientes foram divididos nas categorias: a) Salas de aula; b) Salas de estudos; c) Salas 

de reuniões; d) Laboratórios; e) Espaços esportivos; f) Salas administrativas e de 

Departamento; g) Salas de professores; h) Banheiros.   

Após esta listagem, realizou-se a aferição métrica dos espaços identificados in loco. 

Nesta etapa, foram priorizados os espaços destinados às atividades diretamente 

pedagógicas, como salas de aulas, sala de estudos e salas de reuniões, auditórios e 

espaços esportivos. Também foram mensurados os ambientes destinados a atividades 

administrativas, como salas de Departamento, Coordenação, Direção, sala de 

professores e afins. Destaca-se que não foi possível realizar a medição em alguns 

ambientes.  

A partir destas informações, foi calculada a área de cada ambiente e, por seguinte, 

a capacidade de ocupação desses espaços seguindo recomendações sanitárias, 

especificamente as recomendações do “Relatório inicial dos trabalhos dos subcomitês 

Científico, Acadêmico, de Assistência Estudantil, de Comunicação e de Infraestrutura e 

Administração e do Comitê Assessor”.   

Baseado principalmente na recomendação de disponibilizar um ambiente com 4 

m² por pessoa e distanciamento de pessoa para pessoa de 1,5 m, a presente comissão 

fez a proposição de uma capacidade de ocupação para os espaços do CDS. Ainda, alguns 

ambientes possuem equipamentos ou móveis que diminuem o espaço que possa ser 
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ocupado, resultando numa capacidade menor do que meramente a divisão da área pelos 

4 m² recomendados. Nos casos em que não foi possível realizar a medição, foi proposta 

uma taxa de ocupação de 30% da máxima, sendo esta última baseada nos números 

disponibilizados no SIEF. Nas áreas externas que possuem atividades particulares, como 

ginásios, quadras, campo e pista, a comissão sugere uma ocupação minimamente 

segura, a qual pode ser revisada.  

Vale ressaltar que a capacidade de lotação dos ambientes do CDS visa minimizar 

os riscos de contágio da doença em questão, podendo ser readequadas conforme a 

progressão dos fatores envolvidos no contágio.   

Ao organizar os ambientes do CDS nas suas respectivas edificações, a comissão 

sugere uma capacidade máxima de ocupação de pessoas, conforme os quadros 

apresentados nos tópicos subsequentes.  

  

4.1.1 Salas de aula do CDS  

  

Quadro 5 – Características das salas de aula do CDS  

Sigla  Nome  Edificação  Área (m²)  Capacidade 
atual  

Capacidade 
proposta  

101  
Sala de Aula da Pós-Graduação,  

1º andar  Administrativo  42,2  -  7  

112  Sala de Aula, 1º andar  Administrativo  28,3  -  7  

SALA 4  Sala de Aula, 1º andar (xadrez)  Administrativo  41,2  20  7  

CDS520  
Sala de Aula, Sala 520 - 2º Andar  

Bloco 5  40,3  35  10  

CDS521  
Sala de Aula, Sala 521 - 2º Andar  

Bloco 5  46,7  35  12  

CDS523  
Sala de Aula, Sala 523 - 2º Andar  

Bloco 5  48,2  35  12  

CDS524  
Sala de Aula, Sala 524 - 2º Andar  

Bloco 5  48,2  35  12  

CDS525  
Sala de Aula, Sala 525 - 2º Andar  

Bloco 5  59,4  45  14  

CDS526  
Sala de Aula, Sala 526 - 2º Andar  

Bloco 5  71,5  60  16  
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CDS527  
Sala de Aula, Sala 527 - 2º Andar  

Bloco 5  59,4  45  14  

CDS528  
Sala de Aula, Sala 528 - 2º Andar  

Bloco 5  71,5  60  16  

B5BDAN  Sala de Dança B – Térreo  Bloco 5  95,6  40  12  

763  Sala de Dança A – Térreo  Bloco 5  154,6  30  10  

GI4228  
Sala de Ginástica, Sala 54 –  

Térreo  Bloco 5  85,2  20  7  

B6MUSC  
Laboratório de Condicionamento 

Físico, Sala 66 (Academia)  Bloco 6  167,2  30  10  

B6DOJO  
Laboratório de Artes Marciais, 

Sala 68 (Dojô)  Bloco 6  99,8  30  8  

B6GINO  
Laboratório de Ginástica  

Olímpica, Sala 69 (Ginásio De 
Alumínio)  Bloco 6  217,8  30  10  

CDS70  Sala de Aula, Sala 70 - 1º Andar  Piscina  35,4  25  7  

CDS71  Sala de Aula, Sala 71 - 1º Andar  Piscina  35,4  25  7  

CDS73  Sala de Aula, Sala 73 - 1º Andar  Piscina  -  25  7  

CDS74  Sala de Aula, Sala 74 - 1º Andar  Piscina  35,4  25  7  

CDS45  Sala de Aula, Sala 45 – Térreo  Ginásio 2    20  6  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

   

  

Com relação às salas de aula identificadas no CDS, no Bloco 5 e no Bloco da Piscina, 

encontram-se as disciplinas da graduação e, no Bloco Administrativo, as aulas do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF). Somando-se a capacidade 

atual de ocupação proposta por esta comissão, dividindo-se todas as salas de aula, seria 

possível comportar um total de 212 pessoas. Neste número também estão 

contempladas as Salas de Dança e Ginástica do Bloco 5 e o Ginásio de Alumínio, 

englobando o Dojô e a Academia do Bloco 6. No total, considerando-se apenas a 

capacidade física dos espaços de salas de aula, estas pessoas estariam divididas pelos 

Blocos do CDS da seguinte forma:  

Salas de aula:  

- Bloco 5: 135 pessoas;  
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- Bloco Administrativo: 21 pessoas;  

- Piscina: 28 pessoas;  

- Bloco 6: 28 pessoas;  

>> Total: 212 pessoas.  

  

4.1.2 Salas de estudos do CDS  

  

Referente às salas de estudos (quadro 6), disponibilizadas pelo CDS nas edificações 

do Bloco Administrativo, Blocos 3, 4, 5 e Ginásios, verificou-se uma capacidade total para 

46 pessoas. Neste âmbito, tendo em vista que em algumas destas salas de estudos há o 

fomento ao convívio social, recomenda-se que a capacidade seja reduzida ao mínimo 

possível ou evitada (exemplo Sala 522) visando minimizar a aproximação física, 

restringindo-se apenas à atividades essenciais. Nesse sentido, entende-se a 

disponibilização dos equipamentos e recursos tecnológicos a discentes que não 

possuam acesso domiciliar a condições favoráveis para seus estudos ou que não façam 

parte de grupos de risco. Em outras salas de estudos, caso seja inevitável a presença 

física, sugere-se também que sejam ocupados de maneira individual pensandose no 

revezamento entre as pessoas. Em resumo, considerando-se apenas a capacidade física 

dos espaços das salas de estudos, o número total apresentado acima estaria dividido 

pelos Blocos do CDS da seguinte forma:  

Salas de estudos:  

- Bloco Administrativo: 9 pessoas.  

- Bloco 3: 8 pessoas  

- Bloco 4: 11 pessoas - Bloco 6: 3 pessoas. - Ginásio 2: 15 pessoas >> Total: 46 

pessoas.  

  

Quadro 6 – Características das salas de estudos do CDS  

Sigla  Nome  Edificação  Área 

(m²)  
Capacidade 

Atual  
Capacidade 

Proposta  

100  Sala de Estudos  Administrativo  16,8  0  3  

111  Sala de Estudos  Administrativo  13,5  0  3  
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SALA 23  
Núcleo de Estudos em Cultura, Corpo e  

Movimento  Administrativo  12,9  10  3  

4788  Núcleo VITRAL, Térreo - Sala 31  Bloco 3    5  2  

1739  Núcleo VITRAL, Térreo - Sala 25  Bloco 3    10  3  

1741  
Núcleo de Pesquisa em Atividades Físicas,  

Térreo, Sala 27  Bloco 3    4  1  

1746  
Comissão de Residência Multiprofissional, 

térreo  Bloco 3    5  1  

1747  
Comissão de Residência Multiprofissional, 

térreo  Bloco 3    5  1  

3325  
Núcleo de Pesquisa em Cineantropometria 

e Desempenho Humano  Bloco 4    2  1  

3326  Sala 35  Bloco 4    10  3  

3327  Sala 36  Bloco 4    5  3  

3328  Sala 37  Bloco 4    2  1  

3329  Sala 38  Bloco 4    2  1  

3330  Sala 39  Bloco 4    2  1  

CDS201 
4  

LAPE - Laboratório de Pedagogia do 

Esporte, térreo, Bloco 4  Bloco 4    2  1  

CDS522  Sala de Estudos - Sala 522 - 2º Andar  Bloco 5  48,2  25  0  

3333  NUPEFID  Bloco 6    10  3  

1701  Núcleo PET-EF  Ginásio 2    10  3  

1709  
Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e  

Saúde, Sala 48  Ginásio 2    10  3  

1712  
Núcleo de Estudos Pedag. em Ed. Física,  

Sala 49  Ginásio 2    10  3  

1713  
Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do  

Futebol e Futsal  Ginásio 2    10  3  

1714  
Programa Especial de Treinamento, Sala  

46  Ginásio 2    10  3  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

4.1.3 Salas de reuniões do CDS  
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A respeito das salas de reuniões, apresentadas no quadro 7, a Comissão elencou 6 

espaços, sendo 4 destes no Bloco Administrativo. No entanto, baseado na premissa de 

evitar aglomerações, sugere-se que tais salas não sejam utilizadas para realização de 

reuniões, optando-se sempre por reuniões em ambiente remoto. Ainda, sugere-se que 

as salas de reunião possam ser ocupadas individualmente, propondo-se o revezamento 

de pessoas.   

Especial atenção deve ser dada aos espaços da Atlética da Educação Física (AEF) e 

Centro Acadêmico de Educação Física (CAEF), que possuem atualmente em suas gestões 

um total de 16 e 15 pessoas vinculadas, respectivamente. A recomendação de ocupação 

destes dois últimos espaços segue o fechamento para utilização.  

Salas de reuniões: Total: 4 pessoas.  

   

Quadro 7 – Características das salas de reuniões do CDS  

Sigla  Nome  Edificação  Área 

(m²)  
Capacidade 

atual  
Capacidade 

proposta  

113  Sala de Reuniões, 1º andar  Administrativo  16,8  -  1  

SALA 10  Sala 10, térreo  Administrativo  16,9  10  1  

SALA 11  Sala 11, térreo  Administrativo  14,2  5  1  

1708  Atlética da Educação Física, Sala 50  Ginásio 2  -  10  0  

  Centro Acadêmico (CAEF)  Convivência  -  5  0  

SALA 12    Administrativo  14,2  -  1  

 Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

  

  

4.1.4 Auditórios do CDS  

  

O quadro 8 apresenta os 2 auditórios vinculados ao CDS, que comportam 

atualmente 160 pessoas. Conforme sugestão desta comissão, em um possível retorno 

semi- ou presencial este número deve ser reduzido para 45 pessoas.   
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A Comissão sugere a possibilidade alternativa para que estes auditórios possam 

ser ocupados com fins pedagógicos, especificamente como salas de aula. Ao levar em 

consideração que o Auditório do Bloco 5 possui uma área de 144,5 m² e capacidade de 

110 pessoas, este espaço propicia uma alternativa interessante como sala de aula para 

até 30 pessoas. Semelhantemente, mas em menor escala, o auditório da Pós-Graduação 

possui área e capacidade de 62,5 m² e 50 pessoas, respectivamente, o que poderia 

representar alternativa para aulas do PPGEF em que as turmas costumam ser reduzidas 

em comparação a graduação em Educação Física.  

Auditórios:  

- Bloco 5: 30 pessoas  

- Pós-graduação: 15 pessoas.  

  Total: 45 pessoas.  

  

Quadro 8 – Auditórios do CDS.  

Sigla  Nome  Edificação  Área 

(m²)  
Capacidade 

atual  
Capacidade 

proposta  

102  Auditório da Pós-Graduação, 1º andar  Administrativo  62,5  50  15  

4754  Auditório, térreo  Bloco 5  144,5  110  30  

 Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

4.1.5 Laboratórios do CDS  

  

Referente aos laboratórios, distribuídos pelo Bloco 5 e o Bloco da Piscina, as 

informações estão apresentadas no quadro 9. Existe a possibilidade de ocupação, 

segundo esta comissão, de 45 pessoas. No entanto, entende-se que estes espaços 

devem ter ocupação mínima e que deve haver uma padronização em relação ao número 

de pessoas circulando dentro dos núcleos e laboratórios de pesquisa.  

Ainda, é necessário dar especial atenção ao Laboratório de Informática do Bloco 5. 

Tendo em vista que este espaço possa vir a ser utilizado por discentes que não possuem 

recursos materiais para o acompanhamento das aulas, é necessário que dentre os 50 

espaços disponíveis, ocorra a contagem precisa do total de computadores que estejam 

em condições de uso para que esse número seja atualizado. Ainda, é necessário que 
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ocorra uma aferição mais precisa entre os gabinetes de uso individual para que seja 

possível elaborar medidas de ocupação respeitando-se os 1,5 m de distância entre cada 

pessoa.   

Atualmente, a comissão chegou ao número máximo de 20 pessoas utilizando o 

Laboratório de Informática ao mesmo tempo, embora isso possa ser revisado baseado 

nas condições de infraestrutura, como: janelas, ventilação natural, utilização de 

máscara, disponibilidade de álcool para os alunos e capacidade de higienização dos 

computadores.  

Laboratórios:   

- Bloco 5: 35 pessoas (20 no de Informática).   

- Piscina: 10 pessoas.  

- Bloco 4: 1 pessoa  

  Total: 46 pessoas.  

  

Quadro 9 – Laboratórios do CDS  

Sigla  Nome  Edificação  Área 

(m²)  
Capacidade 

atual  
Capacidade 

proposta  

4798  Sala 72 - 1º Andar  Piscina  35,4  25  7  

4794  NETEC – Secretaria  Piscina  20,0    1  

4212  NETEC - Sala  Piscina  25,0    2  

3331  Sala 40  Bloco 4    10  1  

4765  Laboratório de Biomecânica - 1º Andar  Bloco 5  148,2  30  6  

4766  Laboratório de Mídia - 1º Andar  Bloco 5  43,7  15  3  

4767  Laboratório de Informática - 1º Andar  Bloco 5  98,0  50  20  

4768  Laboratório de Esforço Físico - 1º Andar  Bloco 5  97,2  20  3  

4769  Laboratório de Ergonomia, Sala 105 - 2º Andar  Bloco 5  97,2  20  3  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

4.1.6 Espaços Esportivos  
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Sobre os espaços destinados às atividades práticas, os quais compreendem a 

piscina adaptada, campo de futebol, ginásios e quadras de tênis, vôlei e poliesportivas, 

chegou-se a uma capacidade total de 168 pessoas. No entanto, especialmente na área 

das quadras poliesportivas, é preciso elaborar uma estratégia de fluxo de pessoas, caso 

todas sejam ocupadas simultaneamente.   

Com relação a área das piscinas, é importante lembrar que a Piscina Olímpica está 

atualmente fora de uso e é necessário elaborar um protocolo de utilização da Piscina 

Adaptada para que, em caso de uso, possa ser utilizada de maneira segura, levando-se 

em conta sua particularidade e a realidade dos vestiários do complexo da Piscina.  

Espaços esportivos:  

- Pista de atletismo: 10 pessoas  

- Campo: 20 pessoas  

- Quadra de vôlei: 5 pessoas  

- Ginásios: 30 pessoas  

- Quadras de tênis: 42 pessoas   - Quadras poliesportivas: 61 pessoas   >> 

Total: 168 pessoas.  

  

Quadro 10 – Características dos Espaços esportivos do CDS  

Sigla  Nome  Edificação  Área 

(m²)  
Capacidade 

atual  
Capacidade 

proposta  

AMA  Piscina Adaptada  Piscina    20    

AREIA1  Quadra de Vôlei de Areia  CDS    15  5  

  Pista de Atletismo  CDS    -  10  

CAMPOA  Campo de Futebol  CDS  2880  30  10  

CAMPOB  Campo de Futebol  CDS  2880  30  10  

GIN 1A  Ginásio 1 A  CDS  522  30  5  

GIN 1B  Ginásio 1 B  CDS  522  30  5  

GIN 2  Ginásio 2  CDS  706,5  40  10  

GIN 3  Ginásio 3  CDS  687  40  10  

QTENIS  Quadra de Tênis de Saibro  CDS  700  25  7  
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  Quadra de Tênis  CDS  700  25  7  

  Quadra de Tênis de Saibro  CDS  700  25  7  

  Quadra de Tênis de Saibro  CDS  700  25  7  

  Quadra de Tênis de Saibro  CDS  700  25  7  

  Quadra de Tênis de Saibro  CDS  700  25  7  

QUAD 1  Quadra 1  CDS  687  30  8  

QUAD 2  Quadra 2  CDS  687  30  8  

QUAD 3  Quadra 3  CDS  687  30  8  

QUAD 4  Quadra 4  CDS  687  30  8  

QUAD 5  Quadra 5  CDS  687  30  8  

QUAD 6  Quadra 6  CDS  687  15  5  

QUAD 7  Quadra 7  CDS  687  30  8  

QUAD 8  Quadra 8  CDS  687  30  8  

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

4.1.7 Salas administrativas e do DEF  

  

As salas administrativas e de departamento estão apresentadas no quadro 11. 

Nestes casos, a comissão recomenda que as salas sejam ocupadas individualmente, sem 

interação de pessoas nestes espaços, o que resultaria num total de 23 pessoas. Ainda, é 

necessário que sejam elaborados protocolos de fluxo de servidores, horários de início e 

término de turnos, atendimento à comunidade interna e externa a UFSC, bem como 

protocolos de higienização dos ambientes e ventilação de corredores.  

Salas administrativas: 23 pessoas.  

  
Quadro 11 – Salas Administrativas/de Departamento do CDS  

Sigla  Nome  Edificação  Área 

(m²)  
Capacidade 

atual  
Capacidade 

proposta  

105  Coordenação de Pós-Graduação  Administrativo    0  1  

106  Secretaria de Pós-Graduação  Administrativo    0  1  
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107  Secretaria de Pós-Graduação  Administrativo    0  1  

108  Coordenadoria de Pesquisa  Administrativo    2  1  

110  Sala da Revista 2  Administrativo    1  1  

301  Secretaria Administrativa  Administrativo    6  2  

302  Sala do Diretor  Administrativo    1  1  

303  Sala do Vice-Diretor  Administrativo    1  1  

304  Sala do Secretário  Administrativo    1  1  

SALA 12  Sala 12  Administrativo    0  1  

SALA 13  Coordenadoria de Extensão  Administrativo    0  1  

SALA 14  
Coordenação Administração Predial E  

Patrimônio  Administrativo    0  1  

SALA 15  Sala Técnica de Comunicação  Administrativo    0  1  

SALA 17  Coordenação Graduação e Licenciatura  Administrativo    0  1  

SALA 18  Coordenação Graduação e Licenciatura  Administrativo    0  1  

SALA 19  Sala de Convívio  Administrativo    0  1  

SALA 20  Secretaria Graduação e Bacharelado  Administrativo    0  1  

SALA 21  Coordenação Graduação e Bacharelado  Administrativo    0  1  

SALA 24  Sala 24  Administrativo    0  1  

SALA 25  Chefia do Departamento  Administrativo    0  1  

SALA 26  Subchefia do Departamento  Administrativo    0  1  

SALA 27  Secretaria do Departamento  Administrativo    0  1  

 Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Com relação a sala dos professores do CDS, foram identificadas 31 salas, muitas 

das quais atualmente são compartilhadas por 2 professores. Neste sentido, a Comissão 

recomenda que tais salas sejam ocupadas individualmente, o que representa uma 

capacidade total de 31 pessoas. Ainda, devem ser identificados os docentes em grupo 

de risco e/ou que precisam evitar atividades presenciais. Quanto aos demais que tenham 



    

  

 
42 

 

a intenção de desenvolver atividades presenciais, e que por ventura necessitem ocupar 

suas salas, recomenda-se o revezamento de pessoas.   Salas de professores: 31 pessoas  

  

4.1.8 Banheiros do CDS  

  

Em relação aos banheiros em funcionamento no CDS, estão disponíveis 16 

banheiros no Bloco Administrativo (2 femininos e 2 masculinos por andar) e 10 banheiros 

no Bloco 5. Há também um banheiro feminino e um banheiro masculino entre os 

ginásios 1 e 2 e outros no Bloco 3. Além disto, existem 2 vestiários amplos no complexo 

aquático. Ainda, ao lado da cantina, tem um banheiro feminino e outro banheiro 

masculino que estão interditados, mas são utilizados de forma excepcional.  

Além da recomendação de utilização individual tendo em vista a área dos 

ambientes, recomenda-se que protocolos sanitários e de fluxo de pessoas sejam 

meticulosamente elaborados tendo em vista a probabilidade de alta circulação nestes 

ambientes. Vale ressaltar que dois banheiros do Bloco 5 e oito banheiros (4 femininos e 

4 masculinos) do Bloco Administrativo são destinados a pessoas com restrição de 

acessibilidade.  

  

4.2 INFRAESTRUTURA CDS  

 Respeitando-se as recomendações de distanciamento físico orientadas pela UFSC, 

o CDS teria a capacidade de receber o seguinte número de discentes em atividades 

simultâneas pedagógicas nas suas salas de aulas nas diferentes edificações:  

  

Quadro 12 – Resumo da capacidade de pessoas no CDS nos diferentes ambientes.  

  Pessoas  Obs.  

Salas de aula  

Bloco 5  135  Número pode ser aumentado em 30 pessoas com o auditório.   

Administrativo  21  Número pode ser aumentado em 15 pessoas com o auditório.   

Piscina  28  Apenas salas de aula da Complexo da Piscina.  

Total  184    
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Espaços esportivos    

Bloco 6  28    

Pista e campo atlético  30    

Ginásios 1, 2 e 3  30  10 pessoas por ginásio.  

Quadras de tênis  42  7 pessoas por quadra  

Quadras de vôlei  5    

Quadras poliesportivas  61    

Total  196    

Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

  

Considerando todos estes espaços pedagógicos disponíveis, o CDS teria a 

capacidade de receber numa situação hipotética, de 380 a 425 pessoas 

simultaneamente espalhados por 9 setores do Centro. Embora este número é 

aparentemente elevado em tempos de COVID-19, vale ressaltar que se considerou uma 

situação hipotética com a necessidade de receber esta quantidade de discentes dos 

cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, o que não está previsto para 

ocorrer no ano de 2020.  

Em resumo, contando-se salas de professores e administrativas, haveria a 

capacidade para 54 pessoas simultaneamente. Neste sentido, as salas de professores 

seriam ocupadas individualmente, bem como as salas administrativas. Excetua-se aqui a 

sala da Secretaria Administrativa do CDS que poderia ser ocupada por até 2 pessoas. 

Ressalta-se, no entanto, que alguns professores que ocupariam sua sala individual 

também ocupam salas administrativas devido a funções atribuídas, o que deveria ser 

identificado e resultaria em espaços livres.  

Com este número, e considerando um número de 52 docentes e 14 servidores 

técnico-administrativos, será necessário elaborar uma proposta de ocupação destes 

ambientes levando-se em conta profissionais que integrem grupo de risco a fim de 

culminar num sistema efetivo de revezamento de pessoas. Vale lembrar que neste 

primeiro momento a comissão apenas se restringiu em analisar a capacidade dos 
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ambientes, sem refletir num primeiro momento sobre o fluxo de pessoas, utilização de 

banheiros e áreas de convívio como copa etc.  

  

4.3 GRUPOS DE PESQUISA DO CDS  

  

Com relação aos núcleos temáticos do CDS, os quais compreendem laboratórios 

de pesquisa, projetos, núcleos e grupos de estudos, foi realizado levantamento sobre o 

número de pessoas frequentando ou vinculadas diretamente aos espaços. Os 

coordenadores e responsáveis foram questionados sobre o número de professores, 

alunos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos nestes ambientes, os quais estão 

apresentados no quadro 13.  

  

Quadro 13 – Número de pessoas vinculadas aos núcleos e grupos de pesquisa do CDS.  

Grupo  Profs.  Alunos/as  PG Mestrado  PG Doutorado  PG  
Pós-doc  

Último ano 

PG  

NuCiDH  5  12  4  8    3  

NUPEFID  5  12  7  2    4  

LAEF  3  16  2  4  1  2  

LaboMídia  4  7  4  3    3  

NUPPE/LAPE  21    4  12    5  

BIOMEC  7  15  7  7  1  4  

NETEC  2  12  0  0  0  0  

NUPEDEFF  3  15  1  0  0  1  

NUPAF  3  7  2  5      

Tânia/ Cassiano  
2  29  8  3  -  4  

NEPEF  13    3  2    2  

SÔMA  6  22  6  2    3  

PET-EF  1  15        4  

Vitral  6  34  1  1  0  0  
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Fonte: Comissão COVID-19/CDS (2020)  

    

É possível verificar um elevado número de pessoas frequentando os núcleos 

temáticos do CDS, compreendendo um número próximo a 200 e 250 pessoas entre 

professores, professoras, alunos e alunas de graduação e pós-graduação vinculadas a 

estes ambientes. No entanto, vale ressaltar que alguns professores, bem como 

estudantes frequentam mais de um grupo, o que pode resultar um número duplicado e 

consequentemente inflado.  

Vale destacar que os coordenadores de núcleos reportaram um número de 35 

estudantes de graduação e pós-graduação que previam o ano de 2020 como seu último 

ano. Baseado nestas informações, a comissão sugere que ocorra um diálogo entre os 

coordenadores destes núcleos para que sejam adotadas orientações sintonizadas para 

com seus membros. Uma possibilidade é restringir a ocupação destes espaços ao 

mínimo possível e dar atenção especial aqueles que não possuam condições em seus 

domicílios para o acompanhamento dos estudos e realizações de suas pesquisas, ou que 

estejam no último ano para conclusão de seus cursos.  

Como existe uma diversidade de abordagens de pesquisa nos núcleos do CDS, não 

podemos estabelecer um padrão único de utilização destes espaços. Assim, sugerese 

que os coordenadores gerenciem os riscos da utilização dos espaços, especialmente dos 

laboratórios de pesquisa, diante da real necessidade e compartilhamento do espaço 

físico.  

  

4.4 FUNCIONÁRIOS DO CDS  

  

4.4.1 Servidores do CDS em “grupos de risco”.  

  

Baseado nas informações coletadas no Painel de Risco da UFSC e dos questionários 

aplicados por esta comissão (apresentados no tópico 3.2 deste relatório), foi possível 

identificar os seguintes números:  

Docentes: Painel de risco: 23 dos 52 docentes que responderam ao questionário 

estão no grupo de risco, o que representa 44%.  
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4.4.2 Servidores técnico-administrativos  

  

Painel de risco: 8 dos 14 servidores compõem o grupo de risco, o que representa 

57% do total. Chega-se a um número de 24 docentes e 8 servidores 

técnicoadministrativos que poderiam exercer atividades presenciais ou semipresenciais, 

quando esta possibilidade for viável diante da pandemia.  

Associando-se estas informações com a capacidade das salas de professores e 

salas administrativas, é possível observar que haveria condições para comportar tais 

servidores, em um sistema gerenciado dos riscos.   

No entanto, é de recomendação desta comissão para que ocorra um levantamento 

mais minucioso de docentes ou servidores para que estes não dividam os mesmos 

espaços. Desta forma, é possível propor revezamentos entre docentes que não 

compõem grupo de risco e que ocupem salas compartilhadas com outros servidores.  

  

4.4.3 Funcionários terceirizados  

  

Com relação aos profissionais terceirizados, contamos com três frentes de 

trabalho no Centro de Desportos, limpeza, portaria e vigilância, totalizando 23 

funcionários. Observa-se que há trabalhadores terceirizados que estão no grupo de risco 

para COVID-19 e, neste sentido, é importante que seja verificado com mais 

profundidade quais são as condições de saúde destes trabalhadores.  

É fundamental que haja um acordo formal entre a contratante (UFSC) e a 

contratada (Empresa terceirizada) para que os protocolos de segurança e higienização 

dos espaços, dos materiais e das pessoas sejam garantidos.   

Na Unidade de ensino (CDS) deve existir um controle permanente para que os 

protocolos adequados e recomendados sejam seguidos, assegurando assim a sua 

efetivação. Por se tratar de uma questão de saúde pública, o controle e a vigilância 

devem ser redobrados para que haja garantia desse compromisso, com 

responsabilidade compartilhada entre empresa terceirizada e a instituição.  
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Na área da limpeza são sete profissionais, sendo estes distribuídos da seguinte 

forma:  

- 01 nos Blocos 03, 04 e ginásios  

- 02 na Piscina    

- 02 no Bloco 05  

- 01 no Bloco 06  

- 01 no Bloco Administrativo  

    

Já na portaria são oito profissionais que se revezam nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, sendo a distribuição da seguinte forma:   

- 01 no Almoxarifado do Ginásio 01 (matutino)  

- 03 no Bloco 05 (um em cada período)    

- 01 no Bloco 06 (noturno)  

- 03 no Bloco administrativo (um em cada período)   

  

Os profissionais da vigilância são oito, divididos em turnos de 12h por 36h, e a 

distribuição se dá da seguinte forma:   

- 02 na Guarita do Ginásio 01 (diurno)  

- 02 na Guarita do Ginásio 01 (noturno)  

- 02 na Guarita ao lado do Bloco Administrativo (diurno)  

- 02 na Guarita ao lado do Bloco Administrativo (noturno)  

  

Assinala-se a necessidade de aumentar o número de funcionários na área da 

limpeza para manter os ambientes higienizados e organizados para o uso individual, 

conforme distribuição apresentada neste capítulo.  
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5 ESTRATÉGIAS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS  

  

Para a elaboração de estratégias de um possível retorno às atividades acadêmicas, 

entendeu-se que as atividades deste Centro deverão seguir a normativa e o calendário 

suplementar excepcional apresentados pelas instâncias superiores desta Universidade. 

Desta forma, o Conselho Universitário e a Reitoria devem aprovar e publicar, no mês de 

julho de 2020, uma Resolução que dispõe sobre o redimensionamento das atividades 

acadêmicas da UFSC que foram suspensas em função da pandemia de COVID-19. Esta 

Resolução foi fundamentada no relatório elaborado pelos Subcomitês Acadêmico e 

Científico nomeados para estudar os impactos e estratégias frente à pandemia no 

âmbito da UFSC. Assim, muitas ações tratadas neste relatório incorporam estratégias 

contidas na Minuta1 da referida Resolução (UFSC, 2020a).   

Consta no relatório em aprovação pelo CUn que a retomada do ensino ocorrerá 

em 3 fases. A Fase 1 contará com uma etapa de 3 a 5 semanas para preparação do 

semestre, em que será realizada capacitação dos envolvidos para uso de tecnologias 

auxiliares, bem como rematrícula de disciplinas de alunos etc. Esta fase será seguida por 

16 semanas de atividades acadêmicas de forma não-presencial, sendo que as primeiras 

10 semanas, chamada de Pré-Fase 2, pode prosseguir para a fase subsequente, nomeada 

Fase 2, envolvendo retorno ao modo semipresencial de forma gradual e 

cuidadosamente planejada. Se entende por Fase 3, a retomada das atividades 

acadêmicas em sua normalidade presencial.    

Entende-se que neste calendário suplementar excepcional apresentado haverá 

autonomia dos Departamentos e Coordenadoria de cursos para adotar as medidas 

pertinentes a cada realidade local. Assim, neste relatório serão divididas as estratégias 

associadas ao retorno não presencial e, posteriormente, as possibilidades relacionadas 

ao retorno do modo semi- e presencial.   

  

                                                 
1 Na data de entrega deste relatório, o Cun estava no terceiro dia de reunião para votação e aprovação de 

destaques na referida Minuta.    
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5.1 RETORNO DAS ATIVIDADES DE FORMA NÃO-PRESENCIAL  

  

Na proposta excepcional de calendário suplementar constam as primeiras 10 

semanas de ensino não-presencial e a possibilidade de 6 semanas com a retomada de 

atividades presenciais, podendo oferecer práticas, revisão de conteúdos e avaliações 

presenciais. Importante destacar que esta possível retomada deverá seguir as 

recomendações de escalas fornecidas pelo Subcomitê Cientifico.    

Para fins de esclarecimento geral, seguem alguns pontos da Minuta da Resolução 

que apresentam importância para este relatório:  

Conforme o artigo 3o na Minuta da Resolução, costa que:  

  
[...] consideram-se atividades pedagógicas não presenciais um 

conjunto de atividades disponibilizadas aos estudantes no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle, síncronas 

e assíncronas, utilizando tecnologias de informação e 

comunicação, a critério dos docentes e dos colegiados dos 

departamentos e dos cursos. (UFSC, 2020a, p. 1, grifos nossos)  

  

Consta ainda neste artigo que as atividades síncronas deverão acontecer nos 

horários estabelecidos em grade horária, podendo ser alteradas somente se houver 

consenso e anuência de todos os alunos matriculados na disciplina.  

Consta no Artigo 10o que, durante este calendário suplementar, ficará a critério 

dos colegiados de cursos estabelecer quais disciplinas e turmas serão ofertadas. Os 

departamentos poderão aumentar a oferta de turmas e de vagas com anuência do 

docente. A coordenação de curso poderá decidir, em caráter excepcional, sobre a 

quebra de pré-requisitos.  

O Artigo 11o trata sobre a análise da oferta das disciplinas teórico-práticas e 

práticas, e prevê bastante flexibilidade no que se refere a execução da parte prática, 

podendo o estudante inclusive receber menção I/P caso a parte prática não seja 

viabilizada neste semestre.   

Ainda, no que tange as disciplinas com caráter teórico-prático, o artigo 13o da 

minuta da Resolução estabelece que:  
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Os colegiados dos departamentos, em acordo com os 

colegiados dos cursos, terão autonomia para decidir sobre o 

retorno de disciplinas teórico-práticas ou práticas que 

acontecem fora dos Campi da UFSC, respeitando as normas das 

instituições conveniadas. (UFSC, 2020a, p. 3, grifos nossos)  

  

Neste quesito referente a práticas que acontecem fora da UFSC, entende-se 

também os Estágios. Desta forma, o Colegiado do curso deverá estabelecer critérios para 

analisar a possibilidade de realização das disciplinas de estágio obrigatório e não 

obrigatório. Sobre este tema, em conversa com professores que ministram tal disciplina 

no curso de Educação Física da UDESC, foi relatado que o estágio obrigatório do curso 

de Bacharelado em Educação Física está sendo realizado de forma remota, em que o 

aluno e a aluna acompanham as atividades de forma não presencial e interagem com o 

supervisor das atividades por meio eletrônico.   

Deve-se chamar a atenção de nosso Colegiado do Departamento para as questões 

de remodelagem dos planos de ensino, conforme orientação da Minuta da Resolução. 

Consta na minuta que os planos de ensino das disciplinas a serem ofertadas no 

calendário suplementar deverão ser redimensionados e aprovados novamente nos 

departamentos e colegiados de curso. O redimensionamento se refere especificamente 

ao cronograma, metodologia utilizada especificando os recursos a serem utilizados, 

bem como a forma de avaliação e aferição de frequência2.  

Em relação ao número de disciplinas, com base no levantamento realizado junto 

aos docentes do curso de Educação Física, quantificou-se um total de 85 disciplinas, 

sendo que destas, 6 foram categorizadas como predominantemente práticas (inclui os 

estágios, as disciplinas de Seminário De Conclusão De Curso II e Tênis), 46 teóricopráticas 

e 29 predominantemente teóricas.   

Entende-se que excetuando as 29 disciplinas categorizadas como 

predominantemente teóricas, todas as outras 56 envolvem conteúdos práticos 

relevantes ao processo de ensino-aprendizagem. Mais uma vez, entende-se que a 

decisão em ofertar a disciplina deverá ficar a cargo dos docentes responsáveis pelas 

                                                 
2 A presente comissão incluiu estes tópicos na pauta da Reunião departamental que aconteceu no 

dia 16 de julho de 2020.   
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mesmas, levando em consideração as características inerentes ao referido modo de 

ensino nãopresencial.   

Observa-se que os cursos de graduação em Educação Física apresentam um grande 

desafio no que tange as atividades práticas inerentes a maioria das disciplinas, devendo 

o departamento trazer ampla discussão nas reuniões departamentais, a fim de se 

estabelecer critérios específicos e pertinentes a cada agrupamento de disciplinas (por 

ex. estágios, disciplinas relativas aos esportes, EFC etc).  

  

  

  

5.1.1 Estratégias para o ensino remoto (Fase 1) no âmbito do CDS  

  

Conforme consta na Resolução, serão atribuídas 3 a 5 semanas de preparação dos 

docentes para o retorno do semestre letivo 2020.1 com as atividades não presenciais. 

Neste sentido, esta Comissão sugere que seja organizada, via DEF, uma forte estratégia 

para o nivelamento dos docentes quanto ao uso da plataforma Moodle. Para tal, 

poderíamos aproveitar a troca de conhecimento entre os docentes deste Centro. Assim, 

sugere-se que seja realizada uma enquete com os 10 docentes que responderam não ter 

familiaridade com tal plataforma, a fim de organizar uma capacitação de forma remota 

para o seu aprendizado. Os demais docentes que sentirem necessidade também 

poderão realizar tal formação.   

O compartilhamento de turmas e conteúdos entre os docentes pode ser uma boa 

estratégia para o funcionamento das disciplinas remotas e, também, presenciais. 

Pensando em atender a nova dinâmica da Universidade e as diferentes realidades dos 

docentes, discentes e funcionários, diversas atividades de ensino poderiam ser ofertadas 

como palestras, cursos, oficinas, entre outras, servindo também como atividades 

complementares.  

Com relação a preparação e gravação de vídeo-aulas, deve-se considerar dois 

aspectos inerentes a esta nova forma de transmissão de conhecimento aos alunos: 

primeiro, o domínio de recursos técnicos (softwares, edição de imagens e som etc); e, 
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segundo, o local apropriado para realizar gravações (aspectos suficientes de 

luminosidade, ruídos etc).   

No levantamento de informações realizado junto aos docentes, foi observado que 

13 não apresentam condições de preparar materiais para ensino remoto no ambiente 

de suas residências. Os outros 39 docentes disseram que suas residências apresentam 

tais condições. Em relação a possibilidade de utilizar a estrutura do CDS para gravação 

de aula em vídeos, 17 professores disseram que não têm interesse, enquanto os outros 

35 disseram que sim. Diante das possibilidades de reabertura gradual e pontual e de 

permissão para utilizar a estrutura física do CDS, estes números devem ser levados em 

consideração, especialmente os 13 docentes que relataram não terem condições de 

usarem suas residências para tal.  

Salienta-se a possibilidade da direção do CDS oportunizar um espaço específico 

destinado à gravação de vídeo-aulas e, se possível, com um técnico para auxiliar no 

processo de captação de imagens e edição. Para esta condição se tornar realidade, 

devese atentar aos aspectos de higienização do local para preservação da saúde dos 

envolvidos. Uma possibilidade alternativa para realizarem tal tarefa de gravação de 

vídeo-aulas seria oportunizar as salas individuais dos professores.   

Sugere-se, com urgência, que o DEF e a coordenação dos cursos de EF realizem 

consulta com os docentes a respeito das suas respectivas disciplinas, nos quesitos 

referentes ao Artigo 10o da Minuta da Resolução.  

  

5.2 ESTRATÉGIAS PARA O RETORNO PRESENCIAL  

  

Na perspectiva das fases definidas para o retorno gradual das atividades 

acadêmicas na UFSC, o presente relatório se deteve nas discussões de retorno remoto e 

sobre as possibilidades da forma semipresencial, abrangendo questões organizacionais 

no âmbito do CDS, o período de preparo da estrutura da universidade para voltar a 

receber algumas atividades presenciais, o retorno efetivo das atividades pedagógicas e 

administrativas em modo semipresencial, e, por fim, o de retorno ao conjunto das 

atividades presenciais, com a manutenção de sistemas de controle necessários à 

liberação de todas as atividades.   
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Para análise do possível retorno semipresencial e presencial, utilizamos como base 

as seguintes informações: área dos espaços localizados no CDS e suas respectivas 

lotações máximas; número de docentes, técnicos-administrativos (TAEs) e 

trabalhadores terceirizados que se encontram nos denominados “grupos de risco”; e 

demais recomendações divulgadas pela UFSC. Ademais, buscou-se mapear os 

facilitadores e barreiras destes possíveis retornos, relacionando-os ao contexto do curso 

de Educação Física, e traçando, posteriormente, estratégias mínimas para a sua 

implementação.    

Destacamos aqui que todas as estratégias elaboradas neste documento para um 

possível retorno das atividades foram pensadas de modo a minimizar o risco de contágio 

e propagação da doença, e que as mesmas deverão ser revisadas e avaliadas 

frequentemente, objetivando verificar quais ações deste relatório ainda terão relevância 

nesse novo contexto e, inclusive, ponderar sobre ações extras que podem não ter sido 

apontadas no presente momento.   

Enfatizamos, ainda, que o ideal para a retomada presencial das atividades seria 

aguardar pela distribuição de uma vacina, e enquanto isso não ocorrer, a Universidade 

deverá ter como prioridade a disponibilização de equipamentos de proteção individual 

(EPIs) e demais instrumentos que se façam necessários para o retorno seguro (tais como 

máscara facial, álcool 70o e termômetros infravermelhos) (OPA, 2020). Por fim, 

gostaríamos de lembrar também que os procedimentos higiênico-sanitários serão 

pautados conforme as indicações do Subcomitê Científico que estabeleceu as normas 

para toda a Universidade Federal de Santa Catarina.  

  

5.2.1 Retorno das atividades: respeito à idade, comorbidades, grupos de riscos  

  

Como forma de organizar as ideias dispostas neste tópico, os integrantes desta 

comissão resolveram iniciar as descrições das estratégias de retorno às atividades (de 

modo semi- ou presencial) pela determinação dos sentidos de fluxo nas áreas do centro, 

principalmente nos Blocos de Ensino. Desta forma, seguem abaixo alguns cenários:  
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● Bloco 5: a porta definida como porta exclusiva de entrada no Bloco seria a porta 

voltada para a Av. Deputado Antônio Edu Vieira, com a continuidade do fluxo de 

entrada (e subida aos demais andares) feita pela escada próxima aos banheiros. 

Deste modo, a escada próxima as salas dos anos iniciais da graduação ficaria 

restrita para a descida dos estudantes e, com a porta ao lado da recepção, como 

porta exclusiva de saída do Bloco. Sugere-se colocar cones ou fitas para limitar o 

trânsito de pessoas entre as duas portas de acesso ao Bloco.  

● Bloco Administrativo: a porta exclusiva de entrada também seria a voltada para 

a Av. Deputado Antônio Edu Vieira, ficando como porta de saída a porta voltada 

para as piscinas. O fluxo na escada seria dividido em: parte de fora (próxima ao 

corrimão externo) utilizada apenas para subir; parte de dentro (próxima ao 

corrimão interno) utilizada apenas para descer. Sugere-se sinalizar 

adequadamente o local para que seja respeitada esta sugestão.    

Observação: os elevadores de ambos os espaços, por serem pequenos em 

metragem e por possuírem pouca ou nenhuma ventilação, sendo propícios para 

contaminações, ficariam com o uso restrito para pessoas com deficiência física e 

mobilidade reduzida.  

● Áreas externas (circulação entre a área da cantina, salas dos grupos de estudos, 

entidades estudantis e afins): Quanto às estratégias de fluxo de pessoas, 

entendese que buscar definir tais caminhos em espaços abertos seria pouco 

efetivo. Por conta disso, as áreas das entidades estudantis (Centro Acadêmico de 

Educação Física e Associação Atlética Acadêmica da Educação Física) deveriam 

ficar fechadas por serem espaços de grande rotatividade de pessoas. Para as 

reuniões de ambas as entidades, entende-se que poderiam ser utilizados os 

auditórios ou alguma sala de aula que estivesse disponível na data e horários 

definidos. Logo, entende-se que deverão ser adotados, nestes casos, os 

comportamentos básicos indicados mundialmente para evitar contágio: uso 

obrigatório de máscara e evitar aglomerações.   

    

Salienta-se que, em um cenário hipotético, o mais viável seria o retorno 

semipresencial com revezamento de turmas em dias diferentes (como segunda e quarta 
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para um grupo, e terça e quinta para outro), com o menor número de encontros 

presenciais possíveis e em espaços alternativos para as aulas, como espaços abertos 

(quadras abertas, campo etc.), arquibancadas do ginásio 1 e/ou do complexo aquático, 

buscando priorizar áreas limpas e mais ventiladas, que permitem mais espaço entre os 

estudantes. Reforça-se que as particularidades dos alunos e alunas que se enquadram 

nos denominados “grupos de risco” da doença sejam analisadas com atenção especial.  

As aulas das turmas da primeira e segunda fases dos cursos poderiam ser 

realizadas nos auditórios do Bloco 5 e da Pós-Graduação, respectivamente, haja vista o 

alto número de estudantes que compõem as turmas dessas fases iniciais. Deste modo, 

as salas da primeira e segunda fase (as maiores salas de aula existentes no nosso centro) 

ficariam disponíveis para as próximas duas turmas com maior número de estudante, 

buscando seguir os valores máximos de indivíduos anteriormente determinados no 

capítulo 4.   

Pensando em outro cenário hipotético, em que o número de estudantes ocupando 

simultaneamente o Bloco 5 fosse mais elevado, regras de saída do Bloco deveriam ser 

adotadas para que não houvessem aglomerações nas escadas. No momento, pensou-se 

que seria viável e interessante adotar a saída ordenada, com uma turma saindo de cada 

vez, ou, no mínimo, com uma divisão de metade dos indivíduos saindo cinco minutos 

depois da primeira metade. Entende-se que essas determinações são flexíveis e passíveis 

de alterações, a depender do cenário real apresentado.   

Quanto à frequência de limpeza desses espaços, pensou-se que a mesma deveria 

ser realizada a cada troca de turma do ambiente. Isso faria com que a logística de 

acomodação das turmas tivesse que levar em consideração o tempo necessário para a 

efetivação de tal tarefa. Contudo, tendo em vista que os trabalhadores terceirizados vêm 

sofrendo uma sobrecarga de trabalho desde o ano anterior (2019), de acordo com o 

corte de verbas para aquele ano, e que alguns dos terceirizados se encontram no “grupo 

de risco” da COVID-19, entende-se que deve haver um esforço no sentido de não 

sobrecarregar os funcionários em exercício. Para tanto, sugere-se a ampliação de 

número de trabalhadores dessa área.   

O uso de EPIs deve ser respeitado, principalmente, com os trabalhadores 

terceirizados da limpeza, que estarão se expondo a altos riscos de contaminação. Para 
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além disso, por entendermos que a sala reservada a tais profissionais (como o armário 

sob a escada do Bloco 5) é muito pequena, sugere-se que a mesma seja substituída para 

um espaço mais adequado e amplo, como, por exemplo, a sala de estudos do terceiro 

piso ou a sala de dança de piso de madeira que fica próxima aos banheiros do térreo.  

Um outro ponto que merece ser abordado são as aulas práticas, que, em um curso 

como a Educação Física, são primordiais. O entendimento desta comissão é que as 

mesmas devem ser evitadas ao máximo de forma presencial, enquanto a vacina não for 

uma solução possível, especialmente aquelas que envolvem alto nível de interação física 

entre os participantes. A título de exemplo, dos motivos que geram preocupação na 

realização dessas atividades, pode-se citar o estudo realizado na Coréia do Sul, que 

reporta 112 casos de COVID-19 identificados e associados a participação em aulas de 

dança fitness (JANG et al., 2020).   

A academia e os demais espaços de práticas esportivas (ginásio de alumínio, sala 

do judô e piscina), durante a fase 2 de retorno das atividades, também devem ficar 

fechados, com acesso restrito a eventuais grupos que precisem fazer estudos nesses 

locais, ficando dependentes da autorização formal do Centro para utilizá-los. Em uma 

eventual fase 3, ou fase 2 com aulas semipresenciais que incluam as aulas práticas, o uso 

desses espaços deveria ser efetuado conforme as orientações já apontadas neste 

relatório, com controle das ocupações, higienização constante, principalmente da 

academia, na qual recomenda-se a limpeza local a cada troca de turma. Sobre a 

utilização da academia, espaços e materiais, ressalta-se a necessidade de adoção de 

práticas individuais de higienização concomitantes para conservação da limpeza, como 

o próprio indivíduo higienizar com álcool 70o sempre que terminar de usar um aparelho.  

Quanto ao laboratório de informática, compreende-se que o mesmo deve ficar 

disponível apenas aos alunos que apresentarem real necessidade e mediante 

autorização, seguindo ainda as seguintes recomendações: ocupação máxima de 30%; 

higienização constante (possivelmente a cada troca de turno: matutino, vespertino, 

noturno); abertura de janelas para melhor ventilação do espaço; uso de máscara e afins. 

A comissão alerta para que seja realizado um sistema de agendamento prévio ou a 

necessidade de manter um funcionário neste ambiente para que seja controlado o 

acesso.  
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Para concluir, levantou-se algumas considerações acerca do uso dos espaços 

abertos do nosso Centro. Compreendemos que, em uma fase 2 de retorno às atividades 

da universidade, poderá ser avaliado o uso da área da pista de atletismo/campo de 

futebol para fins didáticos, e atividades de pesquisa que recebam autorização para a 

utilização. A pista de carvão no entorno deveria ser constantemente observada pelos 

vigilantes, bem como as quadras externas, para evitar aglomerações. Esses profissionais 

deveriam receber os números máximos de utilização simultânea dos espaços, para 

poderem atuar no controle desses números, atuando também na recomendação do uso 

da máscara nos mais diferentes espaços (enquanto o uso ainda estiver mantido como 

regra pelo município). No mais, reforçamos que eventuais estratégias podem e devem 

ser discutidas e revistas, para que se coloque em prática apenas o que for necessário no 

momento de implementação das atividades.  

  

5.2.2 Facilitadores e barreiras relacionados ao CDS  

  

5.2.2.1 Sobre os alunos (considerando ensino remoto e semipresencial)  

  

Neste tópico serão apresentadas e discutidas as informações colhidas por esta 

comissão com sugestões de abordagens frente à realidade da comunidade do CDS.   

  

De 500 discentes matriculados nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Educação Física, 331 responderam ao questionário. Os 34% que não 

responderam, não teriam condições de ter aulas remotas?  

 É necessário elaborar medidas para alcançar esses discentes que não 

responderam ao questionário.  

   

 De 331 discentes respondentes do questionário institucional (UFSC, 2020b), 16% 

declaram não ter acesso à internet com conexão suficiente para 

acompanhamento das atividades não presenciais.  

 Para estes discentes, sugere-se a adoção de estratégias que possibilitem 

condições adequadas de equipamentos e internet para superar tal dificuldade, 
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compreendendo desde o deslocamento de suas residências até as dependências 

do CDS para a utilização dos espaços e/ou verificar a publicação de editais de 

fomento financeiro para compra de pacotes de internet. Num cenário otimista, 

ao menos 53 acadêmicos do CDS necessitam de tal suporte.  

  

 Enquanto 74% dos discentes de graduação do CDS declararam possuir 

equipamentos para participar de atividades pedagógicas não presenciais, 26% 

não possuem tais condições que os permitiriam participar destas atividades. 

Ainda, 39% dos discentes não consideram seus ambientes domiciliares 

suficientes para participar de atividades pedagógicas.  

 Num cenário otimista, ao menos 83 discentes demandam equipamentos para o 

acompanhamento de atividades não presenciais. Além de estratégias de ceder 

alocações físicas para o acompanhamento de aulas, o investimento em editais 

de empréstimos de materiais, como já lançado pela UFSC, pode ser uma 

alternativa para esse problema. No entanto, considerando que 39% consideram 

seu ambiente insuficiente para acompanhar atividades pedagógicas, o número 

de pessoas que necessitam ir até a UFSC para resolver este problema aumentaria 

para 130 pessoas.  

   

 De 331 discentes, 25% relatam ter dificuldades técnicas para participar de 

atividades pedagógicas e 6% declaram ter familiaridade ruim com o Moodle.  

 Será necessário o desenvolvimento de capacitações com as plataformas digitais 

para pelo menos 83 estudantes. Ressalta-se que 75% dos estudantes se 

consideram sem dificuldades técnicas para atividades pedagógicas não 

presenciais, com 71% e 23% dos discentes classificando-se com conhecimentos 

bons ou excelentes de familiaridade com o Moodle.  

   

 Considerando necessidade de internet e equipamentos, 64% dos discentes do CDS 

sentem-se em condições de realizar atividades pedagógicas. Dessa forma, 

aproximadamente 212 estudantes declaram-se aptos neste sentido para 
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realização de atividades pedagógicas, o que corresponde a 42% dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Educação Física.  

 Por outro lado, uma maior parcela ou não respondeu ao questionário (169 

discentes) ou não se sente em condições de desempenhar atividades 

pedagógicas não presenciais (119 discentes). Este número corresponde a 58% do 

curso, parcela substancial em que se teria que elaborar estratégias para alcançar 

estes acadêmicos.  

   

 Cerca de 15% dos discentes fazem parte do grupo de risco da COVID-19 e 

necessitariam permanecer em trabalho remoto. Entretanto, este número 

aumentaria para 53% se considerarmos a convivência com pessoas de risco. 

Além disso, apenas 19% declararam ter tomado vacina para Influenza, conforme 

os dados extraídos do questionário Institucional da UFSC realizado no início do 

mês de junho de 2020 (UFSC, 2020b).  

 Embora a menor parte dos estudantes do CDS compõe o grupo de risco, a 

maioria dos que responderam convivem com alguém do grupo de risco. Este fato 

dificulta o retorno presencial dos estudantes e evidencia que ao menos metade 

dos estudantes não teria condições de desempenhar atividades presenciais 

numa fase 1 ou 2. Ainda, apenas 62 estudantes tomaram vacina Influenza, o que 

indicaria que ao menos 438 estudantes do CDS necessitam ser vacinados.  

  

5.2.2.2 Sobre os docentes (considerando ensino remoto e semipresencial)  

  

 Entre os docentes do CDS, 50% ou 26 convivem com pessoas do grupo de risco.  

 Embora 50% dos docentes podem frequentar o CDS para desempenhar suas 

atividades, ao menos metade necessita realizar suas atividades em trabalho 

remoto. Ressalta-se que o CDS dispõe da capacidade de atender 31 docentes em 

salas de professores no Bloco Administrativo. Neste contexto, seria necessária a 

elaboração de uma planilha cuidadosa dos docentes que teriam salas individuais, 

e caso 2 docentes não pertencentes a grupo de risco ocupassem a mesma sala, 

que o rodízio seja meticulosamente pensado.  
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 Dentre as disciplinas dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, 

29 são predominantemente teóricas, 6 predominantemente práticas e 46 

teórico práticas. Dentre os docentes, 37% acreditam que o conteúdo prático 

pode funcionar remotamente, enquanto 66% dos discentes acreditam que 

algumas atividades acadêmicas podem ser ministradas de forma não presencial.  

 Atualmente, o CDS teria condições de desempenhar, integralmente, atividades 

pedagógicas remotas de 29 disciplinas, tendo em vista seu caráter 

essencialmente teórico. No entanto, 46 disciplinas são teórico-práticas, tendo-se 

que elaborar medidas para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos práticos destas disciplinas. Para estas disciplinas teórico-práticas 

podem ser pensadas algumas alternativas, como:   

a) adaptação total do conteúdo prático para o ensino remoto;  

b) adiantamento do conteúdo teórico com posterior complementação do conteúdo 

prático numa eventual fase 2 da pandemia;   

c) ensino do conteúdo teórico com adaptação do conteúdo prático em caráter 

similar ao de “atividades domiciliares”;   

d) ensino integral do conteúdo teórico, mas adoção de menção I/P com posterior 

complementação da carga horária prática;   

e) cancelamento da disciplina para aquelas que não há qualquer possibilidade de 

adaptação.  

   

5.2.2.3 Sobre estágios e a possibilidade de conclusão do curso  

  

 Dentre os alunos prováveis formandos em 2020, 5 da Licenciatura e 21 do 

Bacharelado estão, atualmente, no estágio obrigatório.  

 É necessário estabelecer propostas para o estágio obrigatório de ambos os 

cursos. Ressalta-se que as escolas públicas ainda não retornaram suas atividades 

presenciais, o que dificulta em muito os estágios da Licenciatura em Educação 

Física, que compõem seus campos de estágio. No Bacharelado, algumas 

academias ou clubes esportivos estão com atividades fechadas ou restritas a 
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menor número de alunos, atletas ou até mesmo profissionais, correspondendo 

a um grande problema para atuação dos estagiários, que também teriam que se 

dispor a frequentar tais locais. Ainda, o estágio nos centros de saúde no 

Bacharelado sofre grandes dificuldades, tendo em vista que o público-alvo é 

composto principalmente por integrantes do grupo de risco para COVID-19, 

estando estes com atividades restritas. Sobre o estágio, é preciso pensar em uma 

estratégia cautelosa para os estudantes. No curso de Bacharelado, seria possível 

o desenvolvimento de atividades pedagógicas remotas vinculadas aos 

professores coordenadores de projetos de extensão, pesquisa e laboratórios de 

pesquisa.  

   

 Cerca de 30% dos estudantes de graduação do CDS que responderam ao 

questionário institucional (UFSC, 2020b) recebem alguma bolsa de auxílio. Ainda, 

26% dos discentes são beneficiários de programas assistenciais. Dentre os 

discentes do CDS, 18% possuem renda per capita de até metade de 1 salário 

mínimo (R$522,50), 41% entre metade e 1 salário mínimo e 42% possui renda 

per capita familiar de mais de 1 salário mínimo.  

 Mais da metade dos acadêmicos do CDS possui renda familiar per capita inferior 

a 1 salário mínimo, com cerca de 30% recebendo alguma bolsa ou beneficiários 

de programas assistenciais. Desta maneira, a fim de evitar a evasão estudantil, 

bem como para que ocorra a garantia de condições apropriadas de estudos, é 

necessário a elaboração de estratégias efetivas para garantir o desempenho 

adequado do ensino não presencial para os estudantes de baixa renda, sendo 

que pelo menos 195 acadêmicos (39% de todo o curso) possuem renda inferior 

a 1 salário mínimo. Neste sentido, é de fundamental relevância o fomento à 

permanência estudantil a fim de sustentar um eventual ensino remoto, bem 

como, a manutenção de auxílios e/ou ampliação de ações neste sentido.  

  

Dentre os discentes respondentes do questionário institucional (UFSC, 2020b), 4 

foram quilombolas e 2 estudantes indígenas.  
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 Assim como em todo o contexto da UFSC, é necessário que sejam pensadas 

alternativas adequadas e justas aos estudantes quilombolas e indígenas do CDS 

para permitir condições adequadas de realizar o ensino não presencial nas fases 

1 e 2 da pandemia.  

  

 Quanto à disponibilidade de continuidade dos estudos na UFSC durante a 

pandemia, 48% dos estudantes (155 alunos) pensam em aguardar o retorno do 

ensino presencial para voltar aos estudos, 46% (148 alunos) pensam em dar 

continuidade mesmo em regime não presencial, 6% (21 estudantes) declaram 

suspender os estudos por tempo indeterminado e menos de 1% (1 aluno) irá 

desistir dos estudos.  

 Baseado nas respostas do questionário institucional (UFSC, 2020b), é possível 

traçar um cenário que, aproximadamente, metade dos alunos continuarão os 

estudos de maneira remota, enquanto que quase metade esperará pelo retorno 

das atividades presenciais, e menor parcela suspenderá temporariamente o 

curso. Com isso, é possível esperar uma evasão estudantil de quase 40%. No 

entanto, acredita-se que essa evasão poderia ser reduzida com uma maior 

conscientização acadêmica sobre como será este ensino não presencial, bem 

como maior capacitação de todos frente às possibilidades de ensino remoto. Por 

outro lado, este número poderia ser ainda maior, caso o corpo docente e 

discente não estiver apropriadamente capacitado ou as ferramentas utilizadas 

não forem adequadas.  

   

Em eventuais fases 2 e 3 da pandemia do COVID-19, o CDS teria em suas 

instalações a capacidade de receber até 184 pessoas em ambientes de salas de aula e 

196 pessoas nos seus espaços esportivos (quadras, ginásio etc). Ainda, há a capacidade 

de receber em suas instalações cerca de 50 servidores em salas de professores ou 

administrativas.  

O CDS precisará estabelecer protocolos de utilização de seus espaços a fim de 

evitar aglomerações. Porém, antes de tudo, é necessário que a UFSC apresente ter 

condições financeiras de sustentar atividades sanitárias, como disponibilização de 
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álcool e equipamentos de proteção individual. Além disso, o treinamento e capacitação 

de profissionais da limpeza. Da mesma forma, a criação de ferramentas para que 

frequentem seus espaços apenas aquelas pessoas diretamente envolvidas nas 

atividades laborais ou pedagógicas.  

Sabe-se, atualmente, que o CDS possui número reduzido de colaboradores 

terceirizados envolvidos na limpeza do Centro. Além disso, o CDS conta atualmente com 

quase 10 edificações diferentes (Blocos 4, 5 e 6, Bloco Administrativo, piscina, ginásios, 

quadras, campo e pista), o que representa uma área considerável para manter 

organizada e limpa.  

Ainda, o CDS está localizado em região estratégica, correspondendo a zona de 

passagem de transeuntes que desejam adentrar na região central da UFSC ou acessar os 

bairros do Pantanal e sul da ilha. Desta forma, devido a essa característica com alto 

tráfego de pessoas, fazem-se necessárias estratégias de fluxo de pessoas nas áreas 

comuns do CDS.  

Por fim, é necessário o estabelecimento de fluxo de pessoas nos principais Blocos 

em que há ocupação estudantil, especialmente o Bloco 5 que abriga as principais salas 

de aula.  

  

5.3 RISCOS ENVOLVIDOS E CONDIÇÕES PARA O RETORNO NO CDS  

   

Neste tópico, a partir dos levantamentos do perfil dos alunos e da infraestrutura 

do CDS, serão reportados apontamentos referentes aos riscos inerentes do retorno 

presencial das atividades acadêmicas. Considerando os múltiplos espaços do CDS e suas 

respectivas características de ventilação, higienização e o uso compartilhado de espaços 

que possuem atividades de graduação, extensão e EFC, pode-se considerar que existem 

riscos variados de contaminação no espaço físico que tange o CDS.   

Assim, a presente Comissão sugere que sejam observados todos os aspectos que 

compõem este Relatório, tendo como referência a Minuta da Resolução da UFSC, e que 

seja seguido por todos os envolvidos em nossa Unidade de Ensino (CDS). Para tanto, é 

fundamental que todos tomem pleno conhecimento do seu conteúdo para que 

possamos minimizar o risco de contágio e a propagação da doença, tendo como 



    

  

 
64 

 

orientação o cuidado com a comunidade acadêmica e o respeito aos direitos individuais, 

premissas recomendadas pelos Comitês de Análise do COVID-19 da UFSC.  

A seguir serão descritos os potenciais riscos por cada segmento acadêmico deste 

Centro:   

5.3.1 Graduação  

  

As aulas de graduação ocorrem, em grande parte, nas salas de aula do Bloco 5, 

tendo alto o risco de contágio. Nesse Bloco, - e também no Administrativo - pode-se 

estabelecer rotina de entrada e saída por portas diferentes, bem como disponibilização 

de álcool nas respectivas portas. Também se sugere que seja criada uma rotina de uso 

das escadarias que dão acesso aos andares superiores. Recomenda-se manter o 

elevador sem acesso público, sendo usado somente em caso de pessoas com 

necessidade de acessibilidade.  

  

5.3.2 Pós-Graduação  

  

As aulas da pós-graduação e as atividades de pesquisa do Centro de Desportos 

acontecem em ambientes com risco controlado de contágio. Os espaços físicos, como 

salas de aulas, auditório e laboratórios possuem boa relação “pessoas x metragem”, com 

possibilidade de controle de acesso, distanciamento físico e aspectos de higienização e 

ventilação.   

  

5.3.3 Extensão  

  

Os projetos de extensão possuem característica peculiares, por serem 

eminentemente fundamentadas em atividades práticas e forma presencial para a 

comunidade interna e externa à UFSC, provocando invariavelmente aglomerações. 

Diante de tais características, há dificuldades concretas para o seu oferecimento, por 

apresentarem um elevado risco de contágio da COVID-19.   

As atividades presenciais provavelmente não retornarão neste ano de 2020, 

porém, caso voltem, sugere-se analisar e rever o número de participantes de cada 
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projeto, respeitando as metragens estabelecidas e reportadas no relatório da Comissão 

Central da UFSC, além de todos as medidas de segurança sanitária previstas para este 

momento de pandemia.   

  

  

5.3.4 Educação Física Curricular - EFC  

  

A Educação Física Curricular oferece suas disciplinas (código EFC) para todos os 

cursos da UFSC, na qualidade de disciplinas optativas, no entanto, possuem 

características peculiares, por serem eminentemente fundamentadas em atividades 

práticas e forma presencial, provocando invariavelmente aglomerações. Diante de tais 

características, há dificuldades concretas para o seu oferecimento, por apresentarem 

um elevado risco de contágio da COVID-19.   

Considerando que as atividades presenciais provavelmente não retornarão em 

2020, o oferecimento de alguma disciplina de EFC, caso ocorra, terá que estar adequada, 

nesse primeiro momento, com o modelo remoto, obedecendo a Resolução da UFSC. 

Quando as atividades presenciais forem permitidas pela Resolução da UFSC, sugere-se 

análise e revisão de cada plano de ensino das disciplinas de EFC, especialmente sobre o 

número de matriculados em cada disciplina, o afastamento recomendado, tendo como 

base as metragens estabelecidas no Relatório da Comissão Central da UFSC e da 

Comissão do CDS sobre o COVID-19, bem como, a adoção dos protocolos de segurança 

e higienização recomendados.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A disseminação do COVID-19 em escala global e também local provocou uma 

profunda reflexão sobre a nossa antiga dinâmica social e como reflexo exigiu que 

repensássemos o nosso cotidiano acadêmico.   

A minuta da Resolução xx/Cun/2020, deliberada pela administração central da 

UFSC, apresenta um Calendário Suplementar Excepcional, e o Relatório apresentado por 

esta Comissão do CDS, se tornam instrumentos imprescindíveis para adotarmos o 

retorno emergencial de parte das atividades acadêmicas, de maneira organizada e 

responsável.  

De forma sintetizada, este relatório apresenta os seguintes encaminhamentos 

emergenciais à direção do Centro de Desportos, ao Departamento de Educação Física e 

as demais coordenadorias de cursos, pesquisa e extensão:  

 Oferecer capacitação aos docentes e discentes que necessitem conhecimento 

sobre as ferramentas digitais a serem utilizadas no ensino remoto emergencial;   

 Realizar, juntamente aos docentes, um levantamento das disciplinas que serão 

ofertadas neste semestre suplementar 2020/1;  

 Discutir e implementar propostas para as atividades práticas impossibilitadas de, 

neste momento, ter aulas práticas presenciais;  

 Discutir e implementar propostas para o estágio obrigatório de ambos os cursos 

a fim de contemplar as necessidades dos possíveis formandos, principalmente;  

 Analisar a possibilidade dos docentes que assim desejem, em sistema de escala, 

utilizarem suas salas individuais para desenvolver atividades pedagógicas 

remotas, caso não seja viável em suas próprias residências;  

 Viabilizar, na medida do possível, espaços e condições específicas e técnicas para 

gravações de vídeos-aulas;  

 Oferecer condições adequadas aos estudantes quilombolas e indígenas do CDS 

para permitir a participação no ensino não presencial;  

 Buscar informações sobre os alunos que não responderam aos questionários  

 institucional e local;  
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 Estudar as estratégias de limpeza dos ambientes do CDS, junto à empresa 

terceirizada, para o momento em que houver retorno das atividades presenciais;   

 Nomear uma Comissão Local de acompanhamento das ações propostas neste 

Relatório e demais procedimentos decorrentes do Calendário Suplementar 

Excepcional.  

  

Por fim, estamos protocolando, nesta data, a entrega deste Relatório, tendo como 

destinatário a Direção do Centro de Desportos da UFSC, para as devidas providências.   

  

 

 

 

Florianópolis, 21 de julho de 2020.  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARNA  

CENTRO DE DESPORTOS 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC  

  

   
Portaria Normativa Nº 016/2020/CDS  

Assunto: Relatório COVID-19 CDS/UFSC   

Requerente: Direção do CDS  

Relator: Giuliano Alessandro Sczip  

  

PARECER  NO CONSELHO DO CENTRO 

  

Senhor Presidente e Senhores(as) Conselheiros(as):  

Apresento a seguir uma síntese do documento intitulado “Relatório COVID-19 

CDS/UFSC” elaborado pela Comissão COVID-19/CDS entregue e protocolado em 21 de 

julho de 2020.  

 

Histórico  

A Portaria 016/CDS/2020 designou a Comissão COVID-19/CDS, a qual presidida 

pelo Prof. Dr. Ricardo Dantas de Lucas, realizou seus trabalhos nos meses de junho e 

julho de 2020 com os seguintes objetivos:   

• Mapear a situação de professores e professoras, alunos e alunas dos cursos de 

Educação Física/CDS/UFSC;   

 

• Realizar o levantamento das disciplinas do DEF e as de Educação Física  

• Curricular (EFC), dos grupos de pesquisa e dos projetos de extensão;   

• Verificar a infraestrutura do CDS;   

• Diferenciar e estudar sobre o ensino remoto e o ensino à distância institucional;  

• Elaborar estratégias para o ensino remoto emergencial;   

• Elaborar estratégias para um possível retorno presencial;   

• Elencar atividades prioritárias para o retorno semipresencial e presencial;  

• Apresentar os riscos envolvidos no retorno das atividades dentro do contexto do  

• CDS/UFSC.  
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Síntese Relatório da Comissão 

O relatório, traçou o perfil do público envolvido, das necessidades de ação e 

melhorias frente ao retorno das atividades acadêmicas de caráter não presencial, 

semipresencial ou presencial no CDS. Realizado com base no diagnóstico construído 

pelos dados obtidos em documentos, questionários e observações in loco, sobre a situação 

de alunos, professores e da infraestrutura do centro, elencou os desafios e as facilidades 

de todo o processo.   

Dados Relevantes Discentes  

Um total de 331/500 alunos responderam ao questionário de diagnóstico, ou seja, 

66%. Destes 20% são prováveis formandos e apenas 10% estão em estágio obrigatório. E 

ainda 1/3 dos alunos da graduação não respondeu às questões, sendo 43% da Licenciatura 

e 25% do Bacharelado. Mais de 65% teve impactos na renda familiar. Embora 73% 

tenham respondido manter condições satisfatórias de isolamento social, especificamente 

sobre contato com o vírus 3,2% reportaram já terem a doença ou conviverem com alguém 

doente, enquanto 18% não souberam e o restante não estava doente ou não teve convívio 

com doente.  

Quanto à habitação, apesar de 80% residirem na região de Florianópolis, quase 

50% dos respondentes reside com 4 pessoas ou mais e apenas 5% residem sozinhos. E 

ainda, 60% dizem conviver com alguém do grupo de risco. Além disso 60% respondeu 

usar o transporte público como deslocamento até a UFSC. Já sobre o acesso à internet, 

embora 308 alunos (93%) tenham respondido possuí-lo, 106 afirmam não terem 

condições de realizarem as atividades acadêmicas de forma remota e do total de 331 quase  

60% disse não ter condições de deslocamento até a Universidade.  

Dados Relevantes Docentes  

Um total de 52 servidores docentes responderam ao questionário de diagnóstico, 

ou seja, 96,3%. Destes, 23 são enquadrados no grupo de risco e os restantes 29 não. Mas, 
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metade dos docentes convive com alguém dentro do referido grupo. E ainda que a maioria 

dos professores (41) tenham familiaridade com a plataforma moodle o relatório aponta a 

necessidade de ampliar a capacitação desta e de outras plataformas principalmente em 

relação às aulas síncronas.   

Das 85 disciplinas ministradas no CDS, levantadas pelo relatório, apenas 6 são 

predominantemente práticas. Por sua vez, dos 52 professores consultados, 35 disseram 

que tem interesse e disponibilidade em utilizar espaços físicos do CDS para gravação de 

aulas, por outro lado, 13 responderam que não têm condições para a preparação de 

material voltado ao ensino remoto.  

Uma vez obtida a fotografia da situação, o relatório apresentou o entendimento da 

Comissão de que as estratégias com relação à retomada das atividades acadêmicas 

“deverão seguir a normativa e o calendário suplementar excepcional apresentados pelas 

instâncias superiores desta Universidade” (p.42). Portanto, a partir desse momento no 

relatório, a Resolução Normativa 140/2020/CUn, também publicada em 21 de julho de 

2020, passou a ser a espinha dorsal orientadora do processo de retorno às atividades 

acadêmicas não presenciais no Centro de Desportos denominada Fase 1.   

Por outro lado, ao abordar as estratégias para o retorno presencial, a Comissão 

enfatizou sua posição de que o “ideal para a retomada presencial das atividades seria 

aguardar pela distribuição de uma vacina” (p.47). E explica mais adiante no relatório, que 

embora as aulas práticas sejam o escopo da maioria das disciplinas no curso de Educação 

Física ainda assim a Comissão optou por manter a posição contrária ao retorno das 

atividades presenciais durante a Fase 1 e frisou o dever da UFSC em fornecer os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) para aqueles que necessitem realizar trabalho 

presencial, reafirmando o que está no inciso IX do art. 4º da RN140/2020/CUn.  
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Finalizando, o relatório aponta as atividades de pós-graduação e de pesquisa como 

de risco controlado de contágio enquanto graduação, extensão e EFC, favorecem a 

aglomeração e consequentemente o contágio. No caso das atividades de extensão e EFC, 

com pouca chance de retorno em 2020, devem ser retomadas apenas quando houver 

panorama propício e vacina. O relatório ainda menciona como instrumentos essenciais 

em guiarem o processo no CDS a Minuta xx/CUn/2020, (substituída pela RN140), o 

calendário suplementar excepcional e o próprio, de forma a conduzir o processo da melhor 

maneira possível sem atropelos.  

Análise e voto:   

Tendo em vista o que foi relatado e este tendo atingido os objetivos inicialmente 

propostos, especialmente no que tange à da Resolução Normativa 140/2020/CUn, que se 

refere ao retorno das atividades acadêmicas não presenciais, sou de parecer favorável à 

aprovação do documento intitulado Relatório COVID-19 CDS/UFSC.  

   

Florianópolis, 02 de setembro de 2020.  

Giuliano Alessandro Sczip  

Relator   

  

 


