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Fundação Universidade Federal do ABC 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 

Relatoria ConsEPE  
 

Relator (a): Janaina de Souza Garcia 

Ordem do Dia do item: Minuta de Resolução que estabelece a autorização para a oferta 

excepcional de componentes curriculares e de outras atividades acadêmicas remotas durante o(s) 

chamado(s) „Quadrimestre(s) Suplementar(es) 

 

VI sessão extraordinária do ConsEPE  
 

 

Contexto e histórico da proposta 

 

 

A proposta de minuta de resolução foi apresentada ao conselho na V sessão extraordinária 

deste conselho, realizada em 19 de junho de 2020. Com base nas informações apresentadas nas 

reuniões anteriores do conselho e no relatório parcial de avaliação do ECE, apresentado e 

discutido na mesma reunião, o conselho optou por manter o item no expediente para a reunião 

seguinte, realizada em 30 de junho de 2020. Nesta reunião, o conselho acatou a solicitação do 

ConsUNI para definir uma data de início do Quadrimestre Suplementar, aprovado para iniciar em 

21 de setembro de 2020, deixando a aprovação do texto da resolução para uma reunião posterior, 

fixando a semana de 13 de julho de 2020 como prazo máximo para aprovação. 

As propostas de alteração da minuta foram apresentadas até dia 01 de julho, sendo enviadas 

para esta relatoria no dia 02 de julho, juntamente com última versão da minuta de resolução, já 

contemplando as propostas acatadas pelas áreas demandantes. As propostas de alteração da minuta 

apresentadas pelos membros do conselho abrangem recomendações de alteração de texto que não 

alteram o conteúdo da proposta e sugestões de mudança de conteúdo. As sugestões não acatadas 

pelas áreas demandantes e que requerem deliberação na reunião do conselho serão identificadas 

nesse relato.  

Foram apresentadas, ao todo, 10 propostas, incluindo as que foram apresentadas ao 

conselho no expediente da reunião de 30 de junho (III sessão ordinária) e outras 3 que, embora 

dentro do prazo estipulado para envio de sugestões, por terem sido apresentadas muito 

tardiamente, foram avaliadas parcialmente pelas áreas demandantes, mas não discutidas entre elas.  
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Avaliação 

 

Para simplificar sua menção neste relato, as propostas foram numeradas de 1 a 10 como 

segue: 

 Proposta 1: apresentada pelo discente Rafael Quaresma; 

 Proposta 2: apresentada pelo Prof. Marcos Vinícius Pó; 

 Proposta 3: apresentada pela servidora Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli; 

 Proposta 4: apresentada pela Profa. Juliana Cristina Braga; 

 Proposta 5: apresentada pelo Prof. Marco Antônio Bueno Filho; 

 Proposta 6: apresentada pelos professores Wesley Góis; 

 Proposta 7: apresentada pelos representantes discentes de Pós-graduação; 

 Proposta 8: apresentada pelo Prof. Maurício Richartz; 

 Proposta 9: apresentada pelo Prof. Daniel Miranda Machado; 

 Proposta 10: apresentada pela Profa. Fernanda Graziella Cardoso. 

 

A avaliação da minuta será feita item a item, considerando a redação da minuta apresentada 

no anexo 1a da reunião de 30 de junho (III sessão ordinária) do ConsEPE e a redação proposta 

pelas áreas demandantes após discussão das propostas acima citadas, juntamente com uma 

avaliação das propostas para o item em questão. 

 

*** 

Ao longo de todo o documento, onde se lê: 

“coronavírus (COVID-19)” 

 

Leia-se: 

“coronavírus (SARS-CoV-2)” 

Avaliação: sugestão de alteração de texto apresentada na Proposta 9, para usar o nome do 

vírus, ao invés da doença; 

Na parte introdutória do documento: 

Onde se lê: 

“CO SIDERA DO as  ortarias n  343   n  345  o  inist rio    E uca  o     17   19    

 ar o    2 2   qu  trata   a possi i i a      su stitui  o  as au as pr s nciais 

  c pciona   nt   urant  o p río o    pan   ia  o Coronavírus (COVID-19)” 

Leia-se: 

“CO SIDERA DO a  ortaria n  544  o  inist rio    E uca  o     16    junho    2 2   

que substitui e revoga as portarias nº 343, de 17 de março, e nº 395, de 19 de abril de 2020, 

que tratam da possibilidade de substituição das aulas presenciais excepcionalment  

 urant  o p río o    pan   ia  o Coronavírus (SARS-CoV-2)” 

Avaliação: correção recomendada na Proposta 3. 

Excluir o trecho: 
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“CONSIDERANDO que cabe ao docente definir se, diante dos recursos tecnológicos de 

que dispõe, seu(s) componente(s) curricular(es) pode(m) ser continuado(s) em formato 

adaptado, excepcionalmente;” 

Avaliação: recomendação apresentada na III sessão ordinária de 30 de junho e acatada 

pelas áreas demandantes. 

Onde se lê: 

“CO SIDERA DO qu  a E uca  o   u  s rvi o  ss ncia ;” 

Leia-se: 

“CO SIDERA DO a   uca  o co o  ir ito pauta o nos princípios pr vistos na LDB  

em especial em seu artigo 3º, que garante a educação em seus princípios como igualdade 

de condições para permanência e acesso, a garantia do padrão de qualidade e o 

pluralismo d  i  ias      conc p õ s p  agógicas;” 

Avaliação: sugestão apresentada na Proposta 9. 

No Art.5º, onde se lê: 

“Art. 5º A participação dos docentes será definida com base nos componentes curriculares 

e outras atividades acadêmicas ofertadas.” 

Leia-se: 

“Art. 5º A adesão às atividades didáticas é opcional, sem prejuízo das atividades 

acadêmicas exercidas pelos docentes.” 

Avaliação: foi levantado pela Proposta 8 a questão da alocação didática e, com essa nova 

redação, fica evidente a adesão opcional do docente. 

No Art. 7º, onde se lê: 

“Art. 7º Será estabelecida uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação do QS.” 

Leia-se: 

“Art. 7º Será estabelecida uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação do QS. 

§ 1º A comissão deverá considerar separadamente as demandas de discentes ingressantes 

e veteranos da graduação e da pós-graduação. 

§ 2º Serão atribuições da Comissão: 

i. Acompanhar as atividades desenvolvidas durante o QS; 

ii. Produzir uma avaliação quantitativa e qualitativa do QS. 

§ 3º Comporão a comissão, sobre a presidência do primeiro: 

i. O(a) procurador(a) educacional institucional da UFABC. 

ii. 01 (um) representante discente da graduação, indicado pelos seus pares do ConsEPE; 

iii. 01 (um) representante discente da pós-graduação, indicado pelos representantes do 

ConsEPE; 

iv. 01 (um) representante docente, indicado por seus pares do ConsEPE; 

v. 01 (um) representante técnico administrativo, indicado por seus pares do ConsEPE; 

vi. 01 (um) representante indicado pelo coordenador do NETEL; 
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vii. 01 (um) representante indicado pela PROAP; 

viii. 01 (um) representante indicado pela ProPG;  

ix. 01 (um) representante indicado pela ProGrad 

x. 01 (um) representante indicado pela CPA.” 

Avaliação: as propostas 7 e 9 apresentaram sugestões para as atribuições da comissão, 

assim como para sua composição. Após a discussão iniciada na reunião de 30 de junho com os 

demandantes da proposta 7, chegou-se ao consenso do texto apresentado. A sugestão da proposta 9 

é mais ampla, sendo contemplada em parte por este texto, mas com algumas ressalvas por parte da 

área demandante, que envolvem a capacidade de atuação da comissão (esta não teria como 

“operacionalizar” o QS, “Promover a transversalidade entre as diferentes estruturas institucionais 

que compõem a universidade” ou competência para “Receber e atuar diante de eventuais 

irregularidades e descumprimentos de normas estabelecidas neste regulamento”) havendo, em 

alguns casos, sobreposição de atribuições com outras comissões (como COPA e CPAf), PROAP, 

direções de centro e coordenações de cursos). Ainda, o texto aqui apresentado para o item (i) do § 

3º já contempla uma sugestão de alteração do nome da função de “O(a) procurador(a) educacional 

institucional da UFABC”, acordada com a área demandante. 

No Art.8º, onde se lê: 

“Art. 8º O Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL) oferecerá cursos de 

capacitação para docentes e discentes, conforme edital(is) a ser(em) publicado(s) após 

aprovação desta resolução, e que ocorrerão antes do início do QS.” 

Leia-se: 

“Art. 8º O Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL) oferecerá cursos de 

capacitação para docentes e ambientação aos discentes.  

Parágrafo único: Para as referidas capacitações, será formada uma equipe 

multidisciplinar de especialistas em educação da UFABC, que poderá adaptar ou 

aprimorar os cursos de capacitação do NETEL para docentes e discentes, conforme 

edital(is) a ser(em) publicado(s) após aprovação desta resolução, e que ocorrerão antes 

do início do QS.” 

Avaliação: Duas sugestões de alteração foram apresentadas a este item (propostas 5 e 6), 

sendo ambas acatadas nesta proposta de texto. Ainda, foi apresentado na proposta 4, a sugestão 

que a capacitação fosse considerada para fins de progressão funcional dos docentes, tendo sido 

ponderado pela área demandante que “não cabe esta Resolução ConsEPE interferir nos 

procedimentos da CPPD ou indicar alterações na Resolução ConsUni”, sendo proposto 

“apresentar uma recomendação do ConsEPE para que a CPPD considere” a questão. 

Inclusão do Art.9º, renumerando o seguinte como Art. 10: 

Leia-se: 

“Art. 9º Será instituído um Plano Suplementar de Inclusão e Permanência (PSIP), com 

início i   iato   vigência  nquanto p r urar(  ) o(s) “Qua ri  str (s) 

Sup    ntar( s)” (QS). 

§ 1º O PSIP objetiva a articulação e mobilização de todos os esforços suplementares da 

comunidade universitária com vistas à promoção de ações de inclusão e permanência de 

discentes, TAs e docentes nas atividades a serem desenvolvidas durante o(s) período(s) 
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letivo(s) excepcional(is) em razão da pandemia provocada pelo Coronavírus 

(SARS-CoV-2). 

§ 2º O PSIP será proposto pela PROAP, em diálogo com a Comissão de Políticas 

Afirmativas (CPAF), Comissão Permanente de Acessibilidade (CoPA) e com  especialistas 

designados entre docentes e técnicas da própria comunidade UFABC e de outras 

Instituições de Ensino e Pesquisa, na forma de resolução a ser discutida e aprovada pelas 

duas Comissões (CPAF e COPA). 

§ 3º O PSIP deverá levar em consideração os dados obtidos pelas pesquisas já realizadas 

(V Perfil Discente, ECE e Pesquisa PROAP), ficando a critério das comissões (CPAF e 

COPA) a análise da adoção de outras medidas, como a busca ativa, a ser realizada de 

forma remota, com o objetivo de obter dados mais completos para subsidiar a adequação 

dos programas de inclusão e permanência.” 

Avaliação: sugestão apresentada na proposta 5 e acatada com alterações, como a inclusão 

da permanência estudantil e designação de ações que caber à CPAF e COPA. 

Foram ainda apresentadas pela proposta 5 sugestões de inclusão de 3 artigos na resolução, 

sendo uma acatada parcialmente em itens do Anexo I que dizem respeito ao tamanho das turmas e 

ao número de créditos que os discentes poderão cursar, e duas, referentes à priorização dos 

Componentes Curriculares Livres (CCLs) e à competência dos estágios obrigatórios não acatadas, 

visto que as CCLs ainda não foram aprovadas e, de acordo com a Resolução ConsEPE 74, 

“elaborar as normas que deverão reger os seus respectivos estágios obrigatórios e não-obrigatórios 

e trabalho de conclusão de curso, obedecendo ao disposto na legislação vigente”, é competência da 

coordenação de curso.  

 

No Anexo I, item 1, onde se lê: 

“1. As coordenações de curso, em conjunto com as direções de centro e a coordenação 

geral dos cursos de graduação, definirão quais disciplinas poderão ser ofertadas no QS, 

considerando a disponibilidade de docentes e a possibilidade de cumprimento da ementa, 

ainda que com adaptações para o modo remoto. 

a) A oferta de disciplinas manterá a lógica de dias da semana e horários, de forma a 

organizar a disponibilidade dos discentes para eventuais atividades síncronas. 

b) A oferta de disciplinas não levará em conta a alocação de espaço físico ou Campus, 

irrelevantes no contexto do ensino remoto.” 

Leia-se: 

“1. As coordenações de curso, em conjunto com as direções de centro e a coordenação 

geral dos cursos de graduação, e mediante consulta das respectivas plenárias, definirão 

quais disciplinas poderão ser ofertadas no QS, considerando a disponibilidade de docentes 

e a possibilidade de cumprimento da ementa, ainda que com adaptações para o modo 

remoto. 

a) A oferta de disciplinas manterá a lógica de dias da semana e horários, de forma a 

organizar a disponibilidade dos discentes para eventuais atividades síncronas, permitindo 

tanto quanto possível o trânsito dos discentes entre as grades dos diferentes cursos, em 

consonância com o projeto pedagógico da UFABC. 
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b) A oferta de disciplinas não levará em conta a alocação de espaço físico ou Campus, 

irrelevantes no contexto do ensino remoto. 

c) Cabe à coordenação de cada curso alinhar junto ao seu corpo docente as melhores 

práticas para o desenvolvimento das disciplinas de forma a minimizar dificuldades no 

ensino remoto e manter a qualidade do ensino oferecido. 

d) A oferta de disciplinas garantirá a equidade entre turnos. 

e) Por se tratar de atividade não-presencial mediada prioritariamente por tecnologias, o 

planejamento didático procurará atender o maior número de discentes possível, tendo 

como meta um tamanho aproximado de 30 discentes por turma.  

f) A possibilidade de substituição das atividades práticas previstas na ementa original de 

uma dada disciplina deve ser explicitada, e seu plano de ensino deve ser aprovado pela 

coordenação de curso.” 

Avaliação: a nova redação apresentada pela área demandante contempla as sugestões 

apresentas nas propostas 2, 3, 9 e 10. Um dos pontos mais abordados pelas propostas é o número 

de discentes por turma, tratado agora no item 1.e) do texto sugerido. Houve ainda a sugestão feita 

pela proposta 9, de flexibilização do número de discentes até 50, caso a coordenação entenda que 

não haveria prejuízo ao aprendizado e inclusão, mas este ponto não pode ser discutido entre as 

áreas demandantes. Considerando que o texto apresentado no item 1.e), esta relatoria entende que 

a proposta pode ser considerada contemplada. A inclusão do item “As disciplinas ofertadas 

deverão propiciar aos discentes que assim desejarem a possibilidade de seguir com a sua 

progressão acadêmica” foi sugerida na proposta 2, mas não acatada pelas áreas demandantes que, 

apesar de entenderem que esta seria a situação ideal, lembram que não há como garantir este ponto 

na resolução, visto que as ofertas serão definidas por cada coordenação. 

 

O item 2 do Anexo I recebeu uma sugestão de alteração feita pela proposta 9, delegando a 

regulamentação dos Estágios Supervisionados das Licenciaturas será ao COMFOR. A sugestão 

não foi acatada pelas áreas demandantes com base na Resolução ConsEPE 74, que define como 

competência da coordenação de curso “elaborar as normas que deverão reger os seus respectivos 

estágios obrigatórios e não-obrigatórios e trabalho de conclusão de curso, obedecendo ao disposto 

na legislação vigente”, portanto não cabe ao ConsEPE fazer essa delegação ao COMFOR e sim às 

coordenações de curso. 

No item 4 do Anexo I, onde se lê: 

“4. Ao solicitar sua matrícula, o discente concorda com as definições aqui estabelecidas e 

compromete-se com a autoria na execução das tarefas avaliativas das disciplinas. Os 

docentes poderão propor um termo de ciência ao discente matriculado na turma, 

considerando que todos os dispositivos vigentes no Código de Ética da UFABC continuam 

vigentes, mesmo neste momento de excepcionalidade. Os docentes também podem 

explicitar se autorizam ou não o uso público de sua imagem, assim como do material 

didático distribuído aos estudantes de sua turma.” 

Leia-se: 
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“4. Ao solicitar sua matrícula, o discente concorda com as definições aqui 

estabelecidas e compromete-se com a autoria na execução das tarefas avaliativas das 

disciplinas.  

a) Os docentes poderão propor um termo de ciência ao discente matriculado na 

turma, mediante a apresentação por parte do docente do plano de ensino da disciplina 

ofertada, considerando que todos os dispositivos vigentes no Código de Ética da UFABC 

continuam vigentes, mesmo neste momento de excepcionalidade.  

b) Os docentes também podem explicitar se autorizam ou não o uso público de sua 

imagem, assim como do material didático distribuído aos estudantes de sua turma. 

c) O uso público de imagens de discentes nas atividades do QS deverá ser 

previamente acordada, sem que resulte em constrangimento de nenhuma das partes para o 

desenvolvimento das atividades oferecidas.” 

Avaliação: Acatadas as sugestões apresentadas nas propostas 6 e 9. Um ponto levantado na 

proposta 9 a partir de discussões com os alunos diz respeito ao termo de ciência. Como não houve 

tempo de discussão entre as áreas demandantes, o termo de ciência foi mantido no texto. 

Considerando que se trataria de um termo de ciência do plano de ensino apresentado, do Código de 

Ética da UFABC e do uso de imagem, questões definidas pela universidade ou pré-acordadas entre 

docente e discentes, essa relatoria entende que a possibilidade de um termo de ciência não altera as 

obrigações de nenhuma das partes, seja docente ou discente. 

No item 5 do Anexo I, onde se lê: 

“5. O discente poderá solicitar matrícula até o limite máximo de C = 16 + 5CR créditos, 

conforme Resolução ConsEPE 131. É recomendado que se pondere as condições para o 

acompanhamento das atividades no contexto da pandemia em suas escolhas, 

considerando a necessidade de adaptação a uma modalidade que traz exigências de 

dedicação distintas, e com a qual a maioria ainda tem pouca experiência.” 

Leia-se: 

“5. Por se tratar de atividades que exigem adaptação às exigências de dedicação distintas, 

e com a qual a maioria ainda tem pouca experiência, e considerando ainda a possibilidade 

de uma oferta de vagas reduzida comparando-se com um período letivo normal, 

excepcionalmente o discente poderá solicitar matrícula até o limite máximo de 

C = 10 + 4CR créditos.   

a) Para o ajuste de disciplinas, o limite máximo passa a ser C = 16 + 5CR, conforme 

Resolução ConsEPE 131.” 

Avaliação: Esse ponto foi abordado nas propostas 2, 3, 6, 9 e 10, com sugestões diferentes 

de texto e fórmula. A proposta apresentada pelas áreas demandantes contempla as sugestões de 

redução do número máximo de créditos, possibilitando um número maior de créditos no reajuste. 

A justificativa apresentada pela área demandante para o número maior de créditos no ajuste de 

matrícula seria evitar que alunos tenhas todas as suas solicitações de matrícula indeferidas por 

excesso de demanda e escassez de oferta. Contudo, não está claro como a possibilidade de 

matrícula em um número maior de créditos no reajuste poderia garantir que alunos tenham todas as 

matrículas indeferidas. No entender desta relatoria, essa possibilidade permitiria, apenas, que 

alguns discentes se matriculem em mais disciplinas. 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-consepe-no-131-100412-estabelece-o-numero-maximo-de-creditos-em-que-um-discente-pode-solicitar-matricula-em-um-quadrimestre-letivo
http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-consepe-no-131-100412-estabelece-o-numero-maximo-de-creditos-em-que-um-discente-pode-solicitar-matricula-em-um-quadrimestre-letivo
http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-consepe-no-131-100412-estabelece-o-numero-maximo-de-creditos-em-que-um-discente-pode-solicitar-matricula-em-um-quadrimestre-letivo
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Inclusão do item 6, renumerando os seguintes, 

Leia-se: 

“6. A a oca  o  os  isc nt s nas vagas of rta as s guirá os crit rios  sta    ci os 

abaixo: 

a) Turno, seguido de maior CP (Coeficiente de Progressão). 

b) Os alunos que possuem matrícula/reserva de vagas em cursos de formação específica 

terão prioridade nas disciplinas obrigatórias ou de opção limitada dos respectivos cursos, 

de acordo com o especificado em resolução ConsEPE nº 31. 

c) Os alunos que não possuam matrícula/reserva de vaga em cursos de formação 

específica serão analisados pelo turno e índices de seu curso de ingresso, considerando as 

possíveis trocas de turno de BI, dos últimos editais inclusive. 

d) Alunos PcD possuem matrícula garantida, assim como aqueles em risco de 

  s iga  nto    aco panha  nto p  a DEAT.” 

Avaliação: Solicitação de inclusão por parte das áreas demandantes, importante para 

definir os critérios de alocação dos discentes. 

Onde se lê: 

“6. Após o início das atividades do QS...” 

Leia-se: 

“7. Após o início das atividades do QS...” 

Onde se lê: 

“7. Os discentes ingressantes serão matriculados automaticamente nas disciplinas 

pré-definidas pelas coordenações de curso, também sendo permitido o cancelamento de 

matrícula em disciplinas ou trancamento do período letivo, conforme item 6. 

a) Aos ingressantes será facultado participar de outras atividades oferecidas durante o 

QS, que poderão ser contabilizadas em seu histórico, conforme item 3. 

b) Aos ingressantes será realizado um acolhimento especial, que envolverá cursos de 

ambientação na ferramentas digitais e orientação sobre os procedimentos 

administrativo-acadêmicos da UFABC. 

c) Os ingr ssant s s r o auto atica  nt   atricu a os    u  “ ó u o    a  i nta  o 

ao AVA” qu  ocorr rá ant s  o início  o QS. 

d) Além das oficinas de orientação, a tutoria individualizada via Programa de Ensino e 

Aprendizagem Tutorial (PEAT), conforme Resolução CG 09/2015, deverá ser reforçada, a 

partir de um chamamento público para composição de banco de tutores.” 

Leia-se: 

“8. Os  isc nt s ingr ssant s s r o  atricu a os auto atica  nt  nas  iscip inas 

pré-definidas pelas coordenações de curso, também sendo permitido o cancelamento de 

matrícula em disciplinas ou trancamento do período letivo, conforme item 6. 

a) Serão ofertados aos ingressantes dois estágios de acolhimento e formação: 

I.  Orientações sobre os procedimentos administrativo-acadêmicos: apresentação do 

projeto pedagógico, das diversas instâncias de assistência e representações estudantis da 

universidade; 
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II.  Atividades de formação dos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, 

atividades de acolhimento durante todo o QS, atividades de introdução ao projeto 

interdisciplinar, considerando atividades adaptadas à oferta remota e ao exercício de 

interdisciplinaridade. 

III.  Além das oficinas de orientação, a tutoria individualizada via Programa de Ensino e 

Aprendizagem Tutorial (PEAT), conforme Resolução CG 09/2015,  deverá ser reforçada, 

a partir de um chamamento público para composição de banco de tutores. 

b) Será garantida vaga nas disciplinas obrigatórias ofertadas para todos os 

ingressantes, observado o disposto no item 1e.  

c) Aos ingressantes será facultado participar de outras atividades oferecidas durante o 

QS, que poderão ser contabilizadas em seu histórico, conforme item 3.” 

Avaliação: a questão dos ingressantes foi abordada nas propostas 5 e 9. Não foram acatadas 

pelas áreas demandantes as sugestões envolvendo o oferecimento de CCLs de ambas as propostas, 

visto que estes ainda não estão aprovados, de não oferecimento de componentes curriculares 

obrigatórios (proposta 5), considerando que cabe às coordenações de curso definir quais serão as 

disciplinas oferecidas, e de criação de uma comissão específica para acompanhamento das turmas 

ingressantes (proposta 5), por entender que a comissão descrita no Art.7º desta minuta poderia 

fazer essa avaliação. Três sugestões apresentadas pela proposta 9 não puderam ser discutidas entre 

as áreas demandantes: 1) “As atividades ofertadas neste QS às turmas ingressantes devem passar 

por dois estágios de acolhimento e formação, cobrindo as 12 semanas deste período”; 2) a 

necessidade de aprovação no ConsEPE das disciplinas pré-definidas pelas coordenações de curso; 

e, 3) “poderão ser ofertadas apenas disciplinas compartilhadas entre os cursos de ingresso e com 

índice de reprovação menor a 30%”. No entender desta relatoria, está primeira sugestão está 

contemplada no item 8.a) desta minuta, mas os outros dois itens precisam ser apreciadas por este 

conselho. 

Onde se lê: 

“8. O docente responsável pela turma deverá registrar obrigatoriamente seu plano de 

ensino e as atividades acadêmicas no SIGAA, indicando explicitamente caso pretenda 

continuar a comunicação oficial da disciplina em outra plataforma, como TIDIA ou 

Moodle. A informação disponibilizada no SIGAA garante que todos os discentes 

matriculados na turma tenham acesso. O plano de ensino deverá: 

a) Ser enviado à direção do Centro de vinculação, por meio de canal a ser divulgado pelo 

próprio centro. 

b) Apresentar obrigatoriamente cronograma de atividades para as 12 (doze) semanas do 

QS; 

c) Explicitar as estratégias didáticas que serão utilizadas, tais como videoconferências, 

webconferências, disponibilização de conteúdo, textos, áudios ou vídeos e outras formas 

diversas selecionadas pelo docente, preferencialmente conforme modelo de mapa de 

atividades disponibilizado no site do NETEL; 

d) Priorizar atividades assíncronas sempre que possível, como forma de facilitar o acesso 

pelos discentes nos horários em que tenham essa disponibilidade; 

e) Garantir prazo mínimo de uma semana para que discentes realizem atividades 

assíncronas; 

f) Indicar quais atividades assíncronas serão utilizadas para o controle de frequência; 

http://prograd.ufabc.edu.br/comissao-de-graduacao/resolucoes/1079-resolucao-n-09-14-10-15-altera-a-resolucao-cg-n-003-que-regulamenta-o-programa-de-ensino-e-aprendizagem-tutorial
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g) Respeitar o horário das aulas presenciais de cada turma no caso das atividades 

síncronas; 

h) Apresentar alguma forma semanal de atendimento ou interação com os discentes para 

esclarecimentos de dúvidas ou questões ligadas ao conteúdo da disciplina; 

i) Ser compatível com a carga horária semanal da disciplina; 

j) Indicar se haverá avaliação síncrona e, neste caso, prever ao menos três faixas de 

horário para realização de cada avaliação síncrona, visando contornar eventuais 

problemas de conexão dos discentes. 

k) Indicar se a disciplina exige acesso a um computador com software específico.” 

Leia-se: 

“9. O docente responsável pela turma deverá registrar obrigatoriamente seu plano de 

ensino e as atividades acadêmicas no SIGAA, indicando explicitamente caso pretenda 

continuar a comunicação oficial da disciplina em outras plataformas. A informação 

disponibilizada no SIGAA garante que todos os discentes matriculados na turma tenham 

acesso. O plano de ensino deverá: 

a) Ser enviado à direção do Centro e à coordenação de curso de vinculação, por meio de 

canal a ser divulgado pelo próprio centro e coordenação. 

b) Apresentar obrigatoriamente cronograma de atividades para as 12 (doze) semanas do 

QS; 

c) Explicitar as estratégias didáticas que serão utilizadas, tais como videoconferências, 

webconferências, disponibilização de conteúdo, textos, áudios ou vídeos e outras formas 

diversas selecionadas pelo docente, conforme modelo de mapa de atividades 

disponibilizado no site do NETEL; 

d) Priorizar atividades assíncronas sempre que possível, de forma a garantir a 

flexibilidade de horários aos discentes e sua disponibilidade; 

e) Garantir prazo mínimo de uma semana para que discentes realizem atividades 

assíncronas; 

f) Indicar, no mapa de atividades, quais atividades assíncronas serão utilizadas para o 

controle de frequência; 

g) Respeitar o horário atribuído à disciplina e turma no caso das atividades síncronas, 

sendo que estas deverão ser gravadas e disponibilizadas aos discentes, garantindo o 

acesso ao material a posteriori; 

h) Apresentar alguma forma semanal de atendimento ou interação com os discentes, 

compatível com os horários da disciplina, para esclarecimentos de dúvidas; 

i) Ser compatível com a carga horária semanal da disciplina; 

j) Indicar se haverá avaliação síncrona e, neste caso, prever ao menos três faixas de 

horário para realização de cada avaliação síncrona, visando contornar eventuais 

problemas de conexão dos discentes. 

k) Indicar se a disciplina exige acesso a um computador com software específico, que 

obrigatoriamente deve ser de acesso gratuito.” 

Avaliação: as propostas 2, 3, 4, 6, 9 e 10 abordaram esse item. A nova redação apresentada 

pelas áreas demandantes acata a maioria das sugestões apresentadas. Em atenção à sugestão feita 

na proposta 9 “recomenda-se que alterações adicionais sejam feitas e comunicadas até o período 

de trancamento da disciplina”, esta relatoria sugere que seja adicionado, similar ao que será 

apresentado para o Anexo II, o item: 
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Incluir: 

“ ) O p ano     nsino    as ativi a  s aca ê icas po  rá s r ajusta o a partir  o 

conhecimento das especificidades de cada turma até a data limite para trancamento da 

 iscip ina.” 

Ainda com relação a este item algumas sugestões foram apresentadas, mas não puderam 

ser discutidas entre as áreas demandantes: 

- Proposta 10, com relação ao item f): “entendemos que não é adequado haver controle de 

frequência no atual contexto. Para o acompanhamento da adesão dos discentes à disciplina, a 

entrega programada de exercícios/atividades parece ser mais adequada”. Embora a área 

demandante concorde com a colocação, por não haver reprovação por falta nesta modalidade, o 

texto foi mantido como proposto por não ter sido discutido com os demais. Na opinião desta 

relatoria, o item f) poderia ser excluído do texto. 

Dois assuntos contidos nesse item merecem atenção do conselho: a definição ou não de 

uma plataforma única e a definição de avaliações síncronas e assíncronas. Com relação ao segundo 

ponto, esta relatoria foi informada que as áreas demandantes solicitaram ao NETEL um texto 

detalhando as diferenças entre avaliações síncronas e assíncronas, mas até o momento de envido 

deste relato, esse documento ainda não havia sido enviado para avaliação. Quanto à necessidade de 

definição por parte da UFABC de um único AVA, embora as áreas demandantes concordem que 

seria ideal, pontuam que maior parte das reclamações dos discentes está relacionada 1ª dificuldade 

de localizar o docente, problema resolvido pela inserção dessa informação no SIGAA. Somado a 

isso, consideram que estando a capacitação do NETEL focada em um único AVA (Moodle), a 

tendência é que mais docentes foquem nesta plataforma. Ainda, pontuam que existem aplicativos e 

plataformas que podem auxiliar e complementar as atividades ofertadas aos estudantes, e limitar 

seu uso na resolução poderia comprometer as estratégias didáticas. Vale ressaltar que na avaliação 

preliminar conduzida pela “Comissão de Avaliação do ECE”, cujo relatório foi apresentado na V 

sessão extraordinária do ConsEPE, ocorrida no dia 19 de junho de 2020, recebeu muitas 

reclamações relacionadas ao fato de cada docente/disciplina usar uma plataforma diferente e 

sugestões/solicitações que a universidade definisse um único AVA. 

Inclusão do item 10, renumerando os seguintes, 

Leia-se: 

“1 . Todas as ferramentas, softwares, livros e itens necessários para a realização de 

atividades devem ser fornecidas de maneira gratuita aos alunos, por disponibilização 

online ou uso de licenças estudantis garantidas pela UFABC 

Avaliação: Sugestão feita na proposta 9 e acatada pelas áreas. 

Onde se lê: 

“9. Nos casos em que houver pessoas com deficiência (PcD) matriculadas na disciplina, 

cabe ao docente, com apoio do Núcleo de Acessibilidade, adaptar as estratégias didáticas 

utilizadas garantindo a inclusão dos mesmos.” 

Leia-se: 
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“11. Nos casos em que houver pessoas com deficiência (PcD) matriculadas na disciplina, 

cabe ao docente, com apoio do Núcleo de Acessibilidade e a Monitoria Inclusiva, adaptar 

as estratégias didáticas, garantindo a inclusão dos mesmos.” 

Avaliação: as propostas 6 e 9 apresentaram sugestões de alteração deste item. A primeira 

apresenta o comentário “Não é só uma questão de adaptar as estratégias didáticas, mas o uso de 

plataforma com Desenho universal que deve ser disponibilizada pela UFABC", o qual avaliado 

pela área demandante que considera preocupante em inserir um item que contemplasse a 

solicitação, pois não há garantia de que haveria alguma plataformas que contemplasse a demanda. 

A segunda apresenta uma sugestão de texto para esse item e de inclusão da recomendação “que os 

docentes cujas disciplinas não tenham matrícula de PcDs busquem adaptar seu material em 

conformidade com as diretrizes de inclusão da UFABC”. Estas propostas não puderam ser 

discutidas pelas áreas demandantes. 

Onde se lê: 

“10. O Programa de Monitoria Inclusiva fica mantido...” 

Leia-se: 

“12. O  rogra a     onitoria Inc usiva fica  anti o...” 

Avaliação: renumeração. 

Onde se lê: 

“11. O NETEL disponibilizará uma lista sugestiva de ferramentas tecnológicas, bem como 

tutoriais para seu uso, e outros materiais de apoio sobre atividades e práticas pedagógicas 

que poderão ser utilizadas e desenvolvidas pelos docentes. Ficará a critério de cada 

docente a utilização de outras ferramentas de sua escolha, desde que possam ser utilizadas 

gratuitamente por seus estudantes.” 

Leia-se: 

“13. O NETEL disponibilizará uma lista sugestiva de ferramentas tecnológicas, bem como 

tutoriais para seu uso, e outros materiais de apoio sobre atividades e práticas pedagógicas 

que poderão ser utilizadas e desenvolvidas pelos docentes. Ficará a critério de cada 

docente a utilização de outras ferramentas de sua escolha, desde que possam ser utilizadas 

gratuita  nt  por s us  stu ant s.” 

Avaliação: somente renumeração. Contudo, cabe ressaltar que, neste item, várias propostas 

também fizeram referência à necessidade de definição por parte da UFABC de um único AVA. 

Onde se lê: 

“12. Os proj tos     onitoria aprova os...” 

Leia-se: 

“14. Os proj tos     onitoria aprova os...” 

Avaliação: renumeração. 

Onde se lê: 
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“13. A a oca  o    cr  itos aos  oc nt s   v  consi  rar a necessidade de adaptação do 

curso para o formato remoto e a carga adicional de trabalho que impõe esta adaptação. 

Neste sentido, os créditos serão atribuídos conforme segue: 

a) Considerando n a carga horária da disciplina (T+P), o docente receberá (n + i) 

créditos, onde i=inteiro((N-1)/30), ou seja, se a turma tiver mais do que trinta alunos o 

número de créditos será incrementado em 1. 

b) Caso mais de um docente seja alocado na mesma turma, estes dividirão n créditos em 

turmas com menos de 30 discentes, ou receberão de forma proporcional em turmas 

maiores. 

c) O compartilhamento de turma entre docentes deverá ser informado no momento da 

alocação. 

d) Aos coordenadores de disciplina unificadas, ou seja, com plano de ensino comum, serão 

atribuídos os créditos previstos na Resolução CG 24/2019 seguindo a proporção de 1 

crédito a cada 120 discentes matriculados, até o limite de 6 créditos, além dos créditos por 

ministrar as turmas. 

e) Está mantido o disposto da Resolução ConsUni 183, em seu Art 5, que atribui créditos 

equivalentes a 1/3 da soma de créditos teóricos (T) e atividades práticas (P) das 

respectivas atividades de ensino-aprendizagem, com arredondamento para número inteiro 

para ci a  para at n i  nto aos  isc nt s    horários a t rnativos.” 

Leia-se: 

“15. A alocação de créditos aos docentes deve considerar a necessidade de adaptação do 

curso para o formato remoto e a carga adicional de trabalho que impõe esta adaptação. 

Neste sentido, os créditos serão atribuídos conforme segue:  

a) Considerando n a carga horária da disciplina (n=T+P), o docente receberá (n + i) 

créditos, onde i corresponde ao inteiro mais próximo em i=N/30, com N sendo o número 

de alunos matriculados na turma. 

b) Caso mais de um docente seja alocado na mesma turma estes dividirão os créditos.  

c) O compartilhamento de turma entre docentes deverá ser informado no momento da 

alocação. 

d) Aos coordenadores de disciplina unificadas, ou seja, com plano de ensino comum, 

serão atribuídos os créditos previstos na Resolução CG 24/2019 seguindo a proporção de 

1 crédito a cada 120 discentes matriculados, até o limite de 6 créditos, além dos créditos 

por ministrar as turmas. 

e) Está mantido o disposto da Resolução ConsUni 183, em seu Art 5, que atribui 

créditos equivalentes a 1/3 da soma de créditos teóricos (T) e atividades práticas (P) das 

respectivas atividades de ensino-aprendizagem, com arredondamento para número inteiro 

para cima, para atendimento aos discentes em horários alternativos.” 

Avaliação: O novo texto acata sugestões de redação apresentadas 4, 6 e 9. 

Onde se lê: 

“14. O número total de créditos previstos para 2020...” 

Leia-se: 

“16. O nú  ro tota     cr  itos pr vistos para 2 2 ...” 

http://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_894.pdf#page=135
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao-consuni-183-define-as-atividades-docentes-para-subsidiar-o-estabelecimento-de-politicas-e-acoes-de.pdf
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Avaliação: renumeração. 

Onde se lê: 

“15. O lançamento dos conceitos deverá ser feito...” 

Leia-se: 

“17. O  an a  nto  os conc itos   v rá s r f ito...” 

Avaliação: renumeração. Uma sugestão de alteração foi apresentada na proposta 4 para 

este item (“O lançamento dos conceitos deverá ser feito pelos docentes ao final do QS 

normalmente pelo SIGAA, incluindo a “reprovação” - por conceito (F) ou por ausência de 

avaliação (O). No entanto, as reprovações não serão contabilizadas no histórico dos discentes, não 

sendo aplicável a reprovação por falta nesta modalidade, contrariando o previsto na resolução da 

comissão de graduação Nº 010”), mas não acatada pelas áreas demandantes, por entenderem que o 

ensino remoto não é o mesmo que Ensino a Distância, não fazendo sentido mencionar a resolução 

citada. 

Onde se lê: 

“16. A ap ica  o      canis os    r cup ra  o na gra ua  o  stá garanti a aos 

discentes, e poderão ocorrer até duas semanas ao final do QS, não sendo possível a sua 

aplicação durante o quadrimestre seguinte, na forma do previsto na Resolução ConsEPE 

182  qu  trata   st  t  a.” 

Leia-se: 

“18. A aplicação de mecanismos de recuperação na graduação está garantida aos 

discentes, e deverão ocorrer prioritariamente no período estipulado no cronograma do 

QS. Em caráter excepcional, a recuperação pode ocorrer em outro período, desde que 

acordado formalmente entre discentes e docentes.” 

Avaliação: sugestão feita pela proposta 4 e acatada pela área com outro texto. A proposta 9 

também apresentou uma sugestão para este item (“A aplicação de mecanismos de recuperação na 

graduação está garantida aos discentes, e poderão ocorrer até duas semanas ao final do QS, sendo 

possível ainda a sua aplicação durante o quadrimestre seguinte, na forma do previsto na Resolução 

ConsEPE 182, que trata deste tema.”) que, embora as áreas demandantes não tenham discutido, 

consideram que como não há previsão de quando e como ocorrerá o quadrimestre seguinte, esta 

possibilidade pode não ser simples. 

Onde se lê: 

“17. Os conceitos (aprovações) obtidos pelos discentes durante o(s) QS(s) e durante os 

Estudos Continuados Emergenciais (ECE) não serão contabilizados para o cálculo de 

coeficientes (CP, CA e CR) utilizados em processos seletivos (tais como matrícula em 

disciplinas, matrícula em curso de formação específica, transferência de curso e turno, 

atribuição de bolsas), mas comporão o histórico escolar para fins de integralização do 

curso.” 

Leia-se: 
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“19. Os conceitos (aprovações) obtidos pelos discentes durante o(s) QS(s) não serão 

contabilizados para o cálculo de coeficientes (CP, CA e CR) utilizados em processos 

seletivos (tais como matrícula em disciplinas, matrícula em curso de formação específica, 

transferência de curso e turno, atribuição de bolsas), mas comporão o histórico escolar 

para fins    int gra iza  o  o curso.” 

Avaliação: O texto contempla as sugestões apresentadas pelas propostas 1 e 3. Uma 

sugestão feita na proposta 9 (“Recomenda-se que os discentes não refaçam no QS disciplinas que 

já cursaram anteriormente com o objetivo de melhorar o conceito na disciplina, visto que os 

conceitos obtidos no QS não serão contabilizados para o cálculo de coeficientes.”) foi classificada 

como equivocada pela área demandante, visto que, conforme a área demandante, “em alguns 

casos, é possível que o discente já tenha cursado todas as disciplinas (CP=1) mas não tenha CA=2, 

o que o impede de colar grau. Ao refazer as disciplinas de menor aproveitamento isso será levado 

em consideração para a integralização do curso.” 

Onde se lê: 

“18. O(s) Quadrimestre(s) Suplementar(es) não será(ão) contabilizado(s)...” 

Leia-se: 

“2 . O(s) Qua ri  str (s) Sup    ntar( s) n o s rá( o) conta i iza o(s)...” 

Avaliação: renumeração.  

Foram apresentadas 4 sugestões de inclusão de itens, feitas na proposta 9, mas que não 

puderam ser discutidas pelas áreas demandantes: 

 - "Após o período de cancelamento de disciplinas, a equipe administrativa deve mapear os alunos 

que não aderiram ao QS. Serão considerados alunos não aderentes ao QS os seguintes: 

I. Discentes que não se matricularam em nenhuma disciplina, ou realizaram o trancamento total 

do quadrimestre suplementar até a data limite (6 semanas), desde que estes tenham se matriculado 

em disciplinas no primeiro quadrimestre de 2020, mesmo que, porventura, tenham realizado 

trancamento deste. 

II. Discentes que realizaram o trancamento total do ECE até a data limite (3 semanas), desde 

que estes tenham se matriculado em disciplinas no primeiro quadrimestre de 2020. 

III. Discentes que realizaram trancamento do curso mediante justificativa após o período limite 

para cancelamentos não justificados para o QS e/ou ECE." 

 

Avaliação: embora não tenha sido discutida pelas áreas, na opinião desta relatoria, essa 

sugestão de redação remete à importância do levantamento de dados referentes aos discentes que 

não aderiram às atividades remotas. Contudo, entendo que é uma solicitação de ação 

administrativa de levantamento de dados e não um objeto desta resolução. 

 

- “Aos discentes que optarem pela não adesão ao regime de ensino remoto, independente da 

justificativa, deve-se garantir que: 

a) Estes sejam contatados pela PROGRAD entre o período de trancamento das disciplinas sem 

justificativa (6° semana de QS) e o retorno ao regime presencial para realização de uma 

pré-matrícula; 
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b) O processo de pré-matrícula refere-se a uma consulta acerca da intenção de cada discente de 

cursar presencialmente as disciplinas ofertadas em regime remoto durante o o QS. Desta forma, 

cabe os alunos indicar as disciplinas que cursariam na ausência do contexto de caráter excepcional; 

c) Nestas disciplinas, serão reservadas vagas a serem distribuídas entre as turmas para tais 

estudantes, aos quais se aplicarão os critérios vigentes de prioridade na matrícula, tendo estes 

preferência em relação aos estudantes que aderiram ao ensino remoto. Note-se que não serão 

reservadas vagas em turmas específicas; apenas será garantido que, para a disciplina em questão, 

serão reservadas vagas a serem distribuídas entre estas turmas; 

e) Reprovações não serão contabilizadas para os coeficientes destes estudantes (não aderentes) 

ou comporão histórico, mesmo em regime presencial. 

f) Estas medidas serão aplicadas para um período total equivalente a duas ofertas em regime 

presencial da disciplina no turno em que o estudante está matriculado. 

 

Avaliação: Na opinião desta relatoria, a sugestão de inclusão desse item reflete a 

preocupação dos discentes em garantir matrículas em determinadas disciplinas, processo 

dependente do turno, campus, CP, CR e CA do discente. Levando em consideração o item 17 ("Os 

conceitos (aprovações) obtidos pelos discentes durante o(s) QS(s) não serão contabilizados para o 

cálculo de coeficientes (CP, CA e CR) utilizados em processos seletivos (tais como matrícula em 

disciplinas, matrícula em curso de formação específica, transferência de curso e turno, atribuição 

de bolsas), mas comporão o histórico escolar para fins de integralização do curso."), entendo que 

os discentes que cursarem disciplinas de forma remota no QS não farão uso do conceito obtido 

para melhorar seus índices e, assim, ser melhor classificados para obtenção de uma vaga em 

disciplina. Com isso, todos os discentes manterão os índices de antes do isolamento social não 

havendo prejuízo causado pelo QS àqueles que não aderirem. Dessa forma, entendo não ser 

necessário adicionar tal texto à resolução. 

 

- "Fica suspenso os efeitos do Artigo 13 da Resolução CG nº 17 até a retomada das atividades 

presenciais". Justificativa apresentada: “Devido ao contexto excepcional, devemos suspender 

temporariamente o artigo que trata da obrigatoriedade de CPk > 0,63 para se fazer o estágio 

obrigatório nos cursos de graduação da UFABC a fim de não prejudicar discentes que não 

aderirem ao QS” 

 

Avaliação: A proposta não foi avaliada pelas áreas demandantes. 

 

- "É permitido aos discentes que por ventura tenham CPk > 0,91 solicitar a ferramenta de Estudo 

Dirigido à sua respectiva coordenação de curso, com o limite de disciplinas a serem requeridas 

fixado em 3 disciplinas". Justificativa apresentada: “Permitir uma padronização temporária do ED 

para que discentes que estejam quase se formando possam solicitar disciplinas e assim se 

formarem”. 

 

Avaliação: A proposta não foi avaliada pelas áreas demandantes. 

 

No Anexo II, item 1, onde se lê: 

“1. As coordenações de Programas de Pós-Graduação definirão quais as disciplinas 

poderão ser ofertadas no QS, considerando a disponibilidade de docentes e a 

possibilidade de cumprimento da ementa, ainda que com adaptações para o modo remoto. 
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a. A oferta de disciplinas manterá a lógica de dias da semana e horários, de forma a 

organizar a disponibilidade dos discentes para eventuais atividades síncronas. 

b. A oferta de disciplinas não levará em conta a alocação de espaço físico ou Campus, 

irrelevantes no contexto do ensino remoto.” 

Leia-se: 

“1. As coordenações de Programas de Pós-Graduação, priorizando as formas de decisão 

plenária ou colegiada, definirão quais as disciplinas poderão ser ofertadas no QS, 

considerando a disponibilidade de docentes, a demanda discente e a possibilidade de 

cumprimento da ementa, ainda que com adaptações para o modo remoto. 

a. A oferta de disciplinas manterá a lógica de dias da semana e horários, de forma a 

organizar a disponibilidade dos discentes para eventuais atividades síncronas. 

b. O plano de ensino e das atividades acadêmicas poderá ser ajustado a partir do 

conhecimento das especificidades de cada turma. 

c. A oferta de disciplinas não levará em conta a alocação de espaço físico ou Campus, 

irrelevantes no contexto do ensino remoto.” 

Avaliação: Acatada sugestão feita na proposta 7.  

No item 3, onde se lê: 

“3. Poderão ser ofertadas outras atividades, envolvendo ações integradas de ensino, 

pesquisa e extensão, e que serão contabilizados no histórico do discente como atividades 

complementares (conforme Regimento da Pós-Graduação stricto sensu e normas 

específicas dos Programas de Pós-Graduação), desde que devidamente registradas.” 

Leia-se: 

“3. Poderão ser ofertadas outras atividades, envolvendo ações integradas de ensino, 

pesquisa, extensão, cultura e inovação, e que serão contabilizados no histórico do discente 

como atividades complementares (conforme Regimento da Pós-Graduação stricto sensu e 

normas específicas dos Programas de Pós-Graduação), desde que devidamente 

registradas.” 

Avaliação: sugestão de inclusão de “cultura e inovação” feita na proposta 3. Embora o 

comentário das áreas demandantes tenha sido que a sugestão foi acatada, não constava no texto 

enviado. O texto aqui sugerido é uma sugestão desta relatoria.  

Incluir o item, renumerando os seguintes: 

Leia-se: 

“4. As ativi a  s aca ê icas susp nsas   v r o s r int gralmente repostas, para fins de 

cumprimento da carga horária dos cursos, conforme estabelecido na legislação em 

vigor.” 

Avaliação: Acatada sugestão feita na proposta 7.  

Onde se lê: 

“4. Ao solicitar sua matrícula, o discente concorda com as definições aqui estabelecidas e 

compromete-se com a autoria na execução das tarefas avaliativas das disciplinas. Os 
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docentes poderão propor um termo de ciência ao discente matriculado na turma, 

considerando que todos os dispositivos vigentes no Código de Ética da UFABC continuam 

vigentes, mesmo neste momento de excepcionalidade.” 

Leia-se: 

“5. Ao solicitar sua matrícula, o discente concorda com as definições aqui estabelecidas e 

compromete-se com a autoria na execução das tarefas avaliativas das disciplinas. Os 

docentes poderão propor um termo de ciência ao discente matriculado na turma, mediante 

a apresentação por parte do docente do plano de ensino da disciplina ofertada, 

considerando que todos os dispositivos vigentes no Código de Ética da UFABC continuam 

vig nt s    s o n st   o  nto      c pciona i a  .” 

Avaliação: Acatada sugestão feita na proposta 7.  

Uma sugestão de inclusão foi feita pela proposta 7 (“Deverá ser realizado um levantamento 

da situação de vulnerabilidade e acessibilidade dos discentes da pós-graduação antes de se iniciar o 

quadrimestre suplementar.”). Esta sugestão não foi acatada pelas áreas demandantes e, na opinião 

desta relatoria, não cabe a este conselho definir essa política e sim à PROAP. Como já relatado em 

reuniões anteriores do ConsEPE e do ConsUNI, essas atividades já foram iniciadas e não há 

necessidade de um novo levantamento.  

Onde se lê: 

“5. Não há limite máximo de disciplinas nas quais o discente da pós-graduação pode se 

matricular. É recomendado que se pondere as condições para o acompanhamento das 

atividades no contexto da pandemia em suas escolhas, considerando a necessidade de 

adaptação a uma modalidade que traz exigências de dedicação distintas, e com a qual a 

maioria ainda tem pouca experiência.” 

Leia-se: 

“6. Não há limite máximo de disciplinas nas quais o discente da pós-graduação pode se 

matricular. É recomendado que se pondere as condições junto à orientação para o 

acompanhamento das atividades no contexto da pandemia em suas escolhas, 

considerando a necessidade de adaptação a uma modalidade que traz exigências de 

   ica  o  istintas    co  a qua  a  aioria ain a t   pouca   p riência.” 

Avaliação: Acatada sugestão feita na proposta 7.  

Onde se lê: 

“6. Os discentes da pós-gra ua  o po  r o s   atricu ar no “ ó u o    a  i nta  o ao 

AVA” qu  ocorr rá ant s  o início  o QS caso  nt n a  n c ssário para s u    hor 

aproveitamento das atividades remotas ofertadas no quadrimestre;” 

Leia-se: 

“7. Os discentes da pós-gra ua  o po  r o s   atricu ar no “ ó u o    a  i nta  o ao 

AVA” qu  ocorr rá ant s  o início  o QS caso  nt n a  n c ssário para a p iar o 

entendimento do sistema e seu melhor aproveitamento das atividades remotas ofertadas no 

quadrimestre;” 
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Avaliação: Acatada sugestão feita na proposta 7.  

Onde se lê: 

“7. Após o início das atividades do QS...” 

Leia-se: 

“8. Após o início  as ativi a  s  o QS...” 

Avaliação: renumeração.  

Onde se lê: 

“8. Caso o discente opte por cancelar a matrícula em todas as disciplinas do QS, ele será 

automaticamente Matriculado em Elaboração de Dissertação/Tese. 

a. A possibilidade de cancelamento de matrícula ou trancamento do quadrimestre 

ocorrerá até a sexta semana do QS; 

b. O discente poderá optar pelo trancamento do quadrimestre; 

c. O cancelamento de matrícula e o trancamento do quadrimestre não impactam sobre a 

vigência de bolsas, processos seletivos futuros ou para o tempo de integralização do 

curso.” 

Leia-se: 

“9. Caso o  isc nt  opt  por canc  ar a  atrícu a    to as as disciplinas do QS, ele será 

automaticamente Matriculado em Elaboração de Dissertação/Tese. 

a. A possibilidade de cancelamento de matrícula ou trancamento do quadrimestre 

ocorrerá até a sexta semana do QS; 

b. O discente poderá optar pelo trancamento do quadrimestre;  

c. O cancelamento de matrícula das disciplinas do QS não impacta sobre a vigência, 

concessão e renovação de bolsas, processos seletivos futuros ou para o tempo de 

integralização do curso. 

d. Serão estendidos os prazos de qualificação de dissertação ou tese, em acordo com 

as coordenações dos PPGs, quando prejudicadas as práticas laboratoriais, de pesquisas 

de campo e qualquer outra atividade necessária ao desenvolvimento da pesquisa; 

e. Os requisitos para agendamento das bancas de qualificação de dissertação ou tese 

poderão ser flexibilizados em razão da impossibilidade de oferta de créditos referentes a 

disciplinas obrigatórias ou impossibilidade contingente de frequência às mesmas, 

mantidas as   igências    int gra iza  o  os r sp ctivos cursos.” 

Avaliação: Acatadas sugestões feitas pelas proposta 5 e 7. A redação aqui apresentada para 

o item c é uma recomendação desta relatoria e discutida com a área demandante (versão anterior 

“c. O cancelamento de matrícula e o trancamento do quadrimestre não impactam sobre a vigência, 

concessão e renovação de bolsas, processos seletivos futuros ou para o tempo de integralização do 

curso.”), visto que há um impedimento legal de manter a bolsa de discentes que tenham trancado o 

curso.  

Onde se lê: 

“9. O docente responsável pela turma deverá registrar seu plano de ensino e as atividades 

acadêmicas no SIGAA, indicando explicitamente caso pretenda continuar a comunicação 
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oficial da disciplina em outra plataforma, como TIDIA ou Moodle, A informação 

disponibilizada no SIGAA garante que todos os discentes matriculados na turma tenham 

acesso. O plano de ensino deverá: 

a. Ser enviado ao gabinete da Pró-Reitoria de Pós-Graduação através do e-mail 

gabinete.propg@ufabc.edu.br. 

b. Apresentar cronograma de atividades para as 12 (doze) semanas do QS; 

c. Explicitar as estratégias didáticas que serão utilizadas, tais como videoconferências, 

webconferências, disponibilização de conteúdo, textos, áudios ou vídeos e outras formas 

diversas selecionadas pelo docente, conforme modelo de mapa de atividades 

disponibilizado no site do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel); 

d. Priorizar atividades assíncronas sempre que possível, como forma de facilitar o acesso 

pelos estudantes nos horários em que tenham essa disponibilidade; 

e. Garantir prazo mínimo de uma semana para que discentes realizem atividades 

assíncronas; 

f. Indicar quais atividades assíncronas serão utilizadas para o controle de frequência; 

g. Respeitar o horário das aulas presenciais no caso das atividades síncronas; 

h. Apresentar alguma forma de atendimento ou interação com os estudantes para 

esclarecimentos de dúvidas ou questões ligadas ao conteúdo da disciplina; 

i. Ser compatível com a carga horária semanal da disciplina; 

j. Indicar se haverá avaliação síncrona e, neste caso, prever ao menos três faixas de 

horário para realização de cada avaliação síncrona, visando contornar eventuais 

problemas de conexão dos discentes. 

k. Indicar se a disciplina exige acesso a um computador com software específico.” 

Leia-se: 

“10. O docente responsável pela turma deverá registrar seu plano de ensino e as 

atividades acadêmicas no SIGAA, indicando explicitamente caso pretenda continuar a 

comunicação oficial da disciplina em outra plataforma, como TIDIA ou Moodle. A 

informação disponibilizada no SIGAA garante que todos os discentes matriculados na 

turma tenham acesso. O plano de ensino deverá: 

a. Ser enviado ao gabinete da Pró-Reitoria de Pós-Graduação através do e-mail 

gabinete.propg@ufabc.edu.br. 

b. Apresentar cronograma de atividades para as 12 (doze) semanas do QS; 

c. Explicitar as estratégias didáticas que serão utilizadas, tais como videoconferências, 

webconferências, disponibilização de conteúdo, textos, áudios ou vídeos e outras formas 

diversas selecionadas pelo docente, conforme modelo de mapa de atividades 

disponibilizado no site do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel); 

d. Priorizar atividades assíncronas sempre que possível, como forma de facilitar o 

acesso pelos estudantes nos horários em que tenham essa disponibilidade; 

e. Garantir prazo mínimo de uma semana para que discentes realizem atividades 

assíncronas; 

f. Indicar quais atividades assíncronas serão utilizadas para o controle de frequência; 

g. Respeitar o horário das aulas presenciais no caso das atividades síncronas; 

h. Apresentar alguma forma de atendimento ou interação com os estudantes para 

esclarecimentos de dúvidas ou questões ligadas ao conteúdo da disciplina; 

i. Ser compatível com a carga horária semanal da disciplina; 
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j. Indicar se haverá avaliação síncrona e, neste caso, prever ao menos três faixas de 

horário para realização de cada avaliação síncrona, visando contornar eventuais 

problemas de conexão dos discentes. 

k. Indicar se a disciplina exige acesso a um computador com software específico, que 

obrigatoriamente deve ser de acesso gratuito.” 

Avaliação: Acatadas sugestões feitas pelas propostas 3 e 7. Cabe aqui ressaltar o ponto 

levantado no Anexo I sobre as avaliações síncronas. 

Onde se lê: 

“10. Nos casos em que houver pessoas com deficiência (PcD) matriculadas na disciplina, 

cabe ao docente, com apoio do Núcleo de Acessibilidade, adaptar as estratégias didáticas 

utilizadas garantindo a inclusão dos mesmos.” 

Leia-se: 

“11. Nos casos em que houver pessoas com deficiência (PcD) matriculadas na disciplina, 

cabe ao docente, amparado pela coordenação de curso e pela representação discente, com 

apoio do Núcleo de Acessibilidade, adaptar as estratégias didáticas utilizadas garantindo 

a inclusão dos mesmos.” 

Avaliação: Acatada sugestão feita na proposta 7.  

Onde se lê: 

“11. O Netel disponibilizará uma lista sugestiva de ferramentas tecnológicas, com seus 

respectivos tutoriais, e de atividades e práticas pedagógicas que poderão ser utilizadas e 

desenvolvidas pelos docentes. Ficará a critério de cada docente a utilização de outras 

ferramentas de sua escolha, desde que tenham acesso aberto e gratuito.” 

Leia-se: 

“12. O Netel disponibilizará uma lista sugestiva de ferramentas tecnológicas, com seus 

respectivos tutoriais, e de atividades e práticas pedagógicas que poderão ser utilizadas e 

desenvolvidas pelos docentes, bem como discutidas com os discentes. Os docentes e 

discentes envolvidos nas respectivas disciplinas podem definir a utilização de outras 

ferramentas de sua escolha, desde que tenham acesso aberto e gratuito. 

Avaliação: Acatada sugestão feita na proposta 7.  

Onde se lê: 

“12. O lançamento dos conceitos deverá ser feito...” 

Leia-se: 

“13. O  an a  nto  os conc itos   v rá s r f ito...” 

Avaliação: renumeração.  

No Anexo II, Calendário Acadêmico de Aplicação do QS para a Graduação, uma sugestão 

de alteração para 9 dias o período de “Aplicação de Atividades Complementares e de Reposição”, 

não foi acatada pelas áreas demandantes, tendo sido esta, mantida em 1 semana.  
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Conclusão 

 

Embora algumas propostas não tenham tido tempo de ser discutidas entre as áreas 

demandantes, a maioria das propostas foi avaliada e acatada inteira ou parcialmente. Dentre as 

questões levantadas dois pontos foram abordados por muitas propostas e ainda não apresentam 

consenso, portanto devem ser discutidos por este conselho: 

 

1) Avaliações síncronas: é necessária uma definição de quais critérios definem o que é uma 

avaliação síncrona e em quais condições esta pode ocorrer. Até o momento do envio deste 

relato, o texto explicativo sobre esse item solicitado ao Netel ainda não havia sido 

apresentado, mas deve contribuir para as discussões do conselho. 

2) Definição de uma plataforma: esse ponto foi muito levantado pelos discentes na 

avaliação parcial do ECE, mas ainda não existe uma definição ou previsão para que 

aconteça. 

 

Ainda, alguns pontos que não puderam ser discutidos entre as áreas demandantes foram 

levantados e precisam ser considerados: 

1) Adaptação da estratégias didáticas e planos de ensino para alunos PCD; 

2) Suspensão da obrigatoriedade de CPk > 0,63 para se fazer o estágio obrigatório; 

3) Estudo Dirigido para discentes com CPk > 0,91; 

4) a necessidade de aprovação no ConsEPE das disciplinas pré-definidas pelas coordenações 

de curso;  

5) ofertadas de disciplinas compartilhadas entre os cursos de ingresso e com índice de 

reprovação menor a 30%. 

 

Com base no apresentado acima, esta relatoria recomenda aprovação das alterações 

apresentadas neste documento e discussão no na reunião do conselho dos itens apresentados 

acima. 


