À Comunidade Acadêmica da Faculdade de Meteorologia da UFPel

Em frente aos novos direcionamentos que estão sendo adotados, em
virtude da pandemia que estamos vivendo, o Colegiado do Curso de
Meteorologia, junto com o Departamento de Meteorologia, pretende, através
deste documento, esclarecer as atividades das últimas semanas, onde foi
discutido e definido o Calendário Alternativo de 2020/1. Este esclarecimento,
fazemos em respeito a todos os nossos alunos, para que saibam que estamos
nos articulando para minimizarmos os atrasos que essa situação pode acarretar.
Uma vez que o Calendário Alternativo foi sugerido pela Pró-Reitoria de
Ensino- PRE, a Coordenação do Curso de Meteorologia fez uma solicitação de
oferta de disciplinas aos Departamentos de Matemática, Física e Meteorologia,
que são os departamentos que concentram a quase totalidade de disciplinas do
curso. Estas solicitações constam nos processos 23110.011811/2020-46;
23110.011812/2020-91 e 23110.012010/2020-06 registrados no SEI. Como
havia sido instruído aos coordenadores pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE), as
prioridades eram ofertar disciplinas aos formandos (alunos do último ano do
curso) e disciplinas chaves que diminuíssem o atraso curricular, e minimizassem
a evasão.
Em resposta à solicitação feita pelo Colegiado, o Departamento de
Meteorologia reuniu-se no dia 08/05/2020 e fez a seguinte oferta: Meteorologia
Básica 1, Meteorologia Básica 2, Introdução à Física da Atmosfera, Meteorologia
Física, Estatística Aplicada à Meteorologia, Computação Aplicada à
Meteorologia 2, Climatologia, Meteorologia Dinâmica 1, Meteorologia Dinâmica
2, Meteorologia Sinótica 1, Meteorologia Sinótica 2, Estágio Curricular, TCC1,
TCC2, TCC3, Análise e Previsão do Tempo, Interação
Oceano Atmosfera, Meteorologia de Mesoescala, Previsão Numérica do
Tempo, Agrometeorologia, Introdução à Química e Poluição Atmosférica e
Meteorologia Tropical.
O Departamento de Matemática em 7/04/2020 informou no processo
23110.011811/2020-46 a sua oferta de disciplinas de ALGA, Estatística Básica,
Cálculo Numérico, Cálculo 1, Cálculo 2 e Cálculo 3, ofertadas a vários cursos.
O Departamento de Física, respondeu no processo 23110.011812/202091, que a solicitação feita estava em apreciação e que tão logo fosse tomada
uma decisão seriamos informados.
Mas, nos dias seguintes a estas decisões, o Conselho Coordenador do
Ensino Pesquisa e Extensão - COCEPE da UFPel, através dos Pareceres
Normativos 12 e 13 de 28 de maio de 2020, determinou os procedimentos que
serão seguidos no Calendário Alternativo durante a pandemia. Dentre os
dispostos nos documentos citados, alguns pontos fizeram com que as ofertas
tivessem que ser reavaliadas pelos departamentos, sendo eles:

- O Calendário Alternativo, no contexto de excepcionalidade provocada pelo
COVID-19, terá matrícula opcional, sendo a oferta analisada pelos Colegiados
de Curso e Departamentos, tendo como critério essencial as condições
(conhecimento) de os professores realizarem atividades acadêmicas utilizando
as ferramentas on-line;
- Todos os alunos matriculados no Calendário suspenso de 1º/2020 terão seus
vínculos garantidos;
- Sendo a matrícula opcional neste Calendário Alternativo, não haverá a
exigência do número mínimo de créditos;
- As disciplinas que tenham carga horária prática não poderão ser
ofertadas (conforme recomendação da Procuradoria Institucional do
SERES/MEC).
Frente a estes pareceres do COCEPE, publicados no dia 28/05/2020, no
final da tarde, a Coordenação do Curso de Meteorologia, pediu ao Departamento
de Meteorologia que fosse feita uma reavaliação das ofertas definidas
anteriormente.
No dia 29/05/2020 o Departamento de Meteorologia reuniu-se novamente
para discutir a oferta de disciplinas no Calendário Alternativo. Sendo o principal
limitante nas ofertas, o fato de que as disciplinas que contenham qualquer carga
horária prática, não possam ser ofertadas no Calendário Alternativo. Desta
maneira, o DMET pôde oferecer apenas as disciplinas listadas abaixo para o
Curso de Meteorologia, no Calendário Alternativo:
- Meteorologia Básica 1;
- Meteorologia Básica 2;
- Introdução à Física da Atmosfera;
- Estatística Aplicada à Meteorologia;
- Climatologia,
- Meteorologia Dinâmica 1,
- Meteorologia Dinâmica 2.
As disciplinas do Departamento de Meteorologia serão desenvolvidas de
forma compartilhada, onde vários professores irão colaborar numa mesma
disciplina, e o trabalho será totalmente de forma remota, no sistema Moodle,
onde ficarão todos os registros do que foi desenvolvido em cada disciplina.
Com relação as ofertas do Departamento de Matemática, fizemos uma
solicitação de vagas, de forma estimada, nas disciplinas que foram ofertadas,
mas não tivemos retorno confirmando o nosso pedido, conforme memorando nº
8/2020/CG_Met/FAMET no processo 23110.011958/2020-36.

Com relação ao Departamento de Física fizemos um novo contato no dia
de hoje, 01/06/2020, através do memorando nº 9/2020/CG_Met/FAMET no
processo 23110.011812/2020-91, mas a situação até este momento é a mesma
mencionada anteriormente, não foi apresentado nenhuma oferta de disciplinas
para o Curso de Meteorologia.
Por fim cabe reforçar, que no Parecer Normativo do COCEPE nº 12,
consta a seguinte determinação:
As ofertas e matrículas realizadas no 1º semestre
de 2020, referentes ao Calendário que está
suspenso, serão mantidas. Desta forma, alunos e
professores terão garantidas suas ofertas e
matrículas quando houver possibilidade de
retorno às atividades presenciais, provavelmente,
de forma híbrida (aulas presencias e aulas
remotas), levando em conta a necessidade de se
manter protocolos de segurança. (transcrição na
Integra do parecer publicado no site da UFPel)

Atenciosamente,

Colegiado do Curso de Meteorologia da UFPel.

