
 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº XXX, DE XXX DE XXX DE XXX 
  

  

Estabelece o Quadrimestre Emergencial, durante o primeiro quadrimestre 

letivo de 2020.  

  

  

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições,  

  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo Coronavírus (COVID-19);  

  

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção 

Humana pelo Coronavírus (COVID-19);  

  

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei no 17 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);  

  

CONSIDERANDO as Instruções Normativas nº 19, 20 e 21 do Ministério da Economia, de 12, 13 

e 16 de março de 2020 respectivamente, que estabelecem orientações aos órgãos e entidades do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, quanto às medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19);  

  

CONSIDERANDO as Portarias nº 343 e nº 345 do Ministério de Educação, de 17 e 19 de março de 

2020, que tratam da substituição das aulas presenciais excepcionalmente durante o período de 

pandemia do Coronavírus (COVID-19);  

  

CONSIDERANDO os Decretos do Governo Estadual sobre o estado de calamidade pública, assim 

como quarentena em todos os 645 municípios do Estado a partir de 24 de março, em decorrência 

da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19);  

  

CONSIDERANDO o Plano de Contingência da Universidade Federal do ABC e as Portarias da 

Reitoria nº 359, 378, 384 e 394, respectivamente de 12, 16, 17 e 25 de março de 2020, que tratam 

das medidas decorrentes da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19);  



 

CONSIDERANDO a Portaria Nº 411/2020 de 30 de março de 2020 da Universidade Federal do 

ABC - UFABC, que Institui o Comitê da UFABC contra Coronavírus (COVID-19) para apoio às 

ações de Pesquisa, Extensão e Inovação; 

  

CONSIDERANDO o compromisso da Universidade Federal do ABC, constante do seu Estatuto, 

com o ensino, a pesquisa e a extensão para a formação de cidadãos qualificados para o exercício 

profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais;  

  

CONSIDERANDO que, segundo o seu Projeto Pedagógico, a Universidade Federal do ABC não é 

forjada em nenhuma matriz preparada de antemão, mas define sua identidade a partir da reflexão 

própria de seus professores e alunos, livres de preconceitos e padrões que frequentemente 

impedem a busca de novos caminhos; 

  

CONSIDERANDO que a UFABC está firmemente comprometida com a solução dos problemas 

sociais e para o desenvolvimento socioeconômico e industrial do país dentro de sua competência e 

disponibilidade; 

  

CONSIDERANDO que a interdisciplinaridade, segundo o Projeto Pedagógico, consiste na 

articulação de várias disciplinas para atacar determinado problema ou problemática, caso a caso; 

  

CONSIDERANDO que devemos nos guiar por uma visão humanística abrangente e aplicada, 

voltada para o enfrentamento de problemáticas novas, e não num conhecimento acabado para ser 

aplicado em situações repetitivas. 

  

CONSIDERANDO que a UFABC deve constituir um pólo de referência acadêmica comprometida 

com o avanço do conhecimento, do desenvolvimento social e com a solução de problemas 

nacionais. 

  

CONSIDERANDO que o empenho em preparar pessoas para enfrentar problemas da realidade 

dinâmica e concreta, de forma crítica e transformadora, defronta-se com a constatação de que 

grande parte deles transcende os limites disciplinares. 

  

CONSIDERANDO a disponibilidade e solidariedade da comunidade acadêmica em contribuir 

com seus conhecimentos para enfrentarmos juntos (as) a situação colocada com o contexto da 

pandemia;  

  

CONSIDERANDO que, devido ao regime quadrimestral, próprio da UFABC, o primeiro 

quadrimestre de 2020 se aproximava da metade de sua conclusão; e  

  

VISANDO a proteção dos membros da comunidade acadêmica e de seus familiares, por meio da 

redução do contato interpessoal e exposição ao Coronavírus  (COVID-19);  

  

VISANDO a Educação para Todos (Declaração Mundial de Educação para Todos – 1990), de 

modo a garantir a inclusão de todos os estudantes (Declaração de Salamanca – 1994), o artigo 4º 

da LBI (Lei 13146/15) que diz: “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”; 

  

VISANDO o esforço máximo na manutenção de atividades, em caráter emergencial, ainda que de 

forma remota, entre estudantes e docentes que assim desejarem, para o período de confinamento; 

e  

  

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua xxx sessão extraordinária, realizada em xxxx 

de xxxx de xxxxx,  



 

  

RESOLVE:  
  

Art. 1º Manter suspensas as atividades acadêmicas presenciais enquanto durar o período de 

isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19 e até que seja possível sua retomada, a 

depender das condições sanitárias.  

 

Parágrafo 1º. Para todos os efeitos, as atividades presenciais ficam substituídas pelas atividades 

previstas neste documento. 

 

Parágrafo 2º. Ao final do período de isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19, o 

ConsEPE deverá aprovar novo calendário acadêmico para a reposição de aulas e a conclusão do 

ano letivo de 2020. 

 

Art. 2º Aprovar a suspensão do primeiro quadrimestre letivo de 2020 e instituir o Quadrimestre 

Emergencial, conforme a Descrição de Atividades, no Anexo I, e a  Justificativa da Proposta, no 

Anexo II.  

Parágrafo único. Poderão ser aproveitadas as atividades efetivamente realizadas durante o 

Quadrimestre Emergencial, conforme regulamento a ser discutido e aprovado pelo ConsEPE.  

 

Art. 3º Criar o Grupo de Trabalho Interdisciplinar (GTI), com representantes  discentes, técnicos 

administrativos, docentes e Reitoria, para subsidiar as decisões a serem tomadas pelas instâncias 

universitárias a fim de garantir a efetivação de um Plano de Ação Emergencial para o ano de 2020, 

incluindo as áreas de ensino, extensão e pesquisa, tendo como pilares a equidade e a inclusão 

social para promoção da educação para todas e todos e visando atingir os objetivos estabelecidos 

no PDI. 

 

Parágrafo 1º. O GTI prestará assessoria às diferentes instâncias universitárias, auxiliando na 

tomada de decisões a partir da interlocução com a comunidade da UFABC. 

 

Parágrafo 2º. O GTI será escolhido pelo ConsEPE, a partir de consulta à comunidade da UFABC.. 

  

Art. 4º Criar o Plano de Ação Emergencial, referido no Art. 3º, o qual deve contemplar, entre 

outras iniciativas, as seguintes medidas: 

  

Parágrafo 1º Articulação de grupos de pesquisas interdisciplinares com a participação de docentes, 

discentes, TA(s) e comunidade externa voltados para a busca de soluções para a pandemia de 

COVID-19 e suas consequências econômicas, políticas e sociais; 

Parágrafo 2º Apoio institucional às iniciativas de estudantes, técnicos administrativos (as), 

pesquisadores (as) e docentes junto à comunidade externa; 

Parágrafo 3º Incentivo oficial às atividades de apoio aos órgãos públicos nos âmbitos federal, 

estadual e municipal; 

Parágrafo 4º Definição dos critérios para reconhecimento das atividades de todos (as) aqueles (as) 

que participarem e contribuírem para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 e suas 

consequências humanitárias, como, por exemplo, créditos de extensão e créditos livres para 

docentes, bem como atividades complementares para estudantes;  

Parágrafo 5º Definição dos critérios para a oferta de disciplinas livres em caráter excepcional, 

prioritariamente aquelas passíveis de reorientação dos seus conteúdos pedagógicos para o 

problema-caso COVID-19 e suas consequências econômicas, políticas e sociais, 

recomendando-se: 



 

a) que a oferta de tais disciplinas deve ser encaminhada pelas Coordenações de Cursos, via 

Centros, ao GTI.  

b) que cabe ao(à) docente responsável definir, junto à Coordenação e ao Centro, se a atividade 

equivale a horas complementares ou a créditos livres. 

c) que fica vedada a oferta de disciplinas obrigatórias e limitadas. 

Parágrafo 6º Determinação de que, para o caso de discentes em vias de conclusão de curso no 

primeiro quadrimestre de 2020, e apenas neste caso, seja utilizada a modalidade de ensino 

"Estudos dirigidos" como disciplina de "caráter esporádico, opcional e emergencial", seguindo-se 

a Resolução n. 20 da CG, de 18 de fevereiro de 2018, assim como as portarias específicas de cada 

Curso; 

 

Parágrafo 7º Proposição de criação de uma coordenação de combate à pandemia de COVID-19 na 

região do ABC, com a participação de representantes de associações empresariais, de 

sindicatos de trabalhadores, de órgãos públicos, de movimentos sociais e demais atores 

da sociedade civil dos sete municípios integrantes dessa região, em diálogo com o 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC; 

 

Art. 5º Estipular o prazo de quinze dias úteis, a partir desta data, para a apresentação, início e 

implementação gradual das ações a serem contempladas no Plano de Ação Emergencial, de acordo 

com o Art. 4º desta resolução. 

  

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 

UFABC.  

 

  

XXXX XXXX XXXXX 

  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

Descrição de Atividades da Graduação e da Pós Graduação 

 

1. O Quadrimestre Emergencial terá o mesmo tempo de duração do primeiro quadrimestre de 

2020, de acordo com o calendário acadêmico da PROGRAD; 

 

1a) Caso o período de isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19 se estenda para 

além do primeiro quadrimestre de 2020, as atividades previstas a seguir também se estenderão 

pelo tempo que for necessário, com as adaptações que venham a ser aprovadas pelo ConsEPE; 

 

1b) Ao final do período de isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19, o 

ConsEPE deverá aprovar novo calendário acadêmico, estabelecendo como será feita a reposição 

das aulas e a conclusão do ano letivo de 2020;  

 

2. Durante o Quadrimestre Emergencial, os docentes e discentes estão convidados a aderir às 

atividades do Plano de Ação Emergencial, que será implementado em três modalidades 

simultâneas: pesquisa, extensão e ensino; 

 

3. Os (as) docentes estão convidados a implementar atividades de pesquisa, voltadas ao estudo das 

causas e dos efeitos sistêmicos da pandemia de COVID-19; atividades de extensão, voltadas ao 

apoio da UFABC ao combate das causas e efeitos imediatos e mediatos da pandemia; e atividades 

de ensino, voltadas a manter os vínculos entre discentes e docentes; 

 

3a) Recomenda-se que os (as) docentes produzam registros e arquivem as experiências deste 

período, de modo a subsidiar ações futuras, seja em forma de registro online via SIGAA, seja em 

forma de diários, planilhas, dados etc; 

 

3b) O Grupo de Trabalho Interdisciplinar (GTI) poderá utilizar esses dados específicos, 

produzidos pelos (as) docentes, para subsidiar posteriores discussões; 

 

4. Cabe aos (às) docentes optar por uma ou mais modalidades de atividades previstas neste 

documento, ressalvados os casos em que estejam impossibilitados por conta de diferentes motivos, 

sejam eles tarefas funcionais na universidade, afastamentos, ocorrências pessoais e/ou familiares, 

ou outros; 

 

5. Os docentes que manifestem não dispor dos recursos tecnológicos adequados serão apoiados 

pelo NETEL para o aprendizado emergencial do uso de ferramentas de comunicação a distância; 

 

6. No caso da modalidade ensino, cabe a cada docente, ressalvado o disposto no item 3, propor 

cursos ou rotinas de estudos livres e abertas a todos (as) os (as) discentes, devendo o docente 

eleger o melhor formato para manter o vínculo com os (as) estudantes, de acordo com os objetivos 

das atividades propostas; 

 

7. As atividades do Quadrimestre Emergencial terão início após a aprovação da proposta. 

 

7a) Cabe ao CONSEPE agendar uma reunião no início do Quadrimestre Emergencial, visando 

alinhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão mais amplas indicadas neste documento; e 

uma reunião ao final do Quadrimestre Emergencial para avaliar o engajamento nas ações 

propostas e realizadas, assim como decidir acerca de sua eventual prorrogação.  

 

8. A publicização das atividades previstas neste documento se dará pelo site da universidade. 

 



 

 

 

ANEXO II 

Justificativa da Proposta 

  

“a necessidade de resgatar a integridade do conhecimento levou a uma nova abordagem, que 

consiste na articulação de várias disciplinas para atacar determinado problema ou problemática, 

caso a caso: é a chamada interdisciplinaridade.” 

(UFABC, Projeto Pedagógico, 2006, grifo nosso) 

  

A Universidade Federal do ABC foi criada com o sentido de se tornar uma Universidade 

comprometida com a busca de “soluções para o problema-caso em estudo” por meio de uma 

perspectiva interdisciplinar.  Se recuperamos algumas das balizas fundamentais de seu Projeto 

Pedagógico, percebemos que o que faz da UFABC uma Universidade singular é a sua 

potencialidade para lidar com a complexidade dos problemas tais como os que estamos 

enfrentando. Assim sendo, chamamos a comunidade a uma ação coletiva, engajada e responsável 

com a sociedade a qual estamos comprometidas e comprometidos: “os pesquisadores precisam 

frequentemente deixar de lado temporariamente a lógica e o jargão disciplinares em favor de uma 

maior abrangência do escopo das suas pesquisas num contexto real.” 

Os termos para uma primeira ação institucional capaz de definir os rumos primeiros de nossos 

trabalhos, e de ligar cada uma das suas partes a um projeto comum e diferenciado, são definidos 

por esta Resolução.  

Se a primeira questão que aparece nesta comunidade é como seguir "agora", ou seja, como seguir 

com a minha disciplina e fechar este quadrimestre, este documento propõe que este "agora" 

adquira uma qualidade expandida em termos de: a) enfrentar o tamanho dos desafios que se 

apresentam, b) abraçar as possibilidades de uma ação coordenada desta comunidade acadêmica, 

transformando todo conhecimento intelectual e técnico, adquirido em anos de estudos e formação, 

em matéria e prática com um sentido e valor comum, aquele que nos conduz a enfrentar seriamente 

as questões relativas à justiça social e uma ética comprometida com o bem comum. O modo como 

reagimos ao primeiro susto frente à enormidade da situação a que somos convocadas e convocados 

é tentar dar conta das questões mais próximas, dada a dificuldade de olhar para o cenário mais 

amplo. Porém, não temos como abrir mão das responsabilidades e do comprometimento social a 

que estamos ligadas e ligados.  

Nenhuma questão é demasiado banal neste momento, sejam elas aparentemente "pequenas", sejam 

elas "macro" questões; cada caso individual é importante, porém, temos como princípio de que não 

há saída individual para a crise que estamos vivendo; o princípio que guia a construção (coletiva) 

deste documento é a clareza (afetiva, mas também intelectual) de que os modos de enfrentá-la 

devem ser coletivamente partilhados, mesmo que isso exija de todas e todos nós experimentarmos 

atividades até hoje inéditas, assim como um projeto complexo de ações e experimentações. E esta 

perspectiva está aberta pelo próprio documento que funda nossas atividades: o nosso Projeto 

Pedagógico. 

Frente a um problema-caso que ameaça a vida de milhões de pessoas, que altera radicalmente o 

modo como vínhamos vivendo nossas vidas - o que pode o Projeto Pedagógico da Universidade 

Federal do ABC frente a uma pandemia de proporções inauditas? Quais conhecimentos e práticas 

podem ser mobilizados? Quais estruturas institucionais nos permitem sustentar estas ações? Como 

podemos realocar e redirecionar nossas atividades normais em situação de exceção? Como a 

interdisciplinaridade fundamental, aliada à responsabilidade social, podem nos guiar a imaginar e 

construir uma proposta de ação séria e profunda nesses termos? 



 

Seja qual for a resposta, se não enfrentarmos as questões acima, estaremos deixando de lado os 

princípios fundamentais aos quais estamos vinculadas e vinculados. Se nesses quase quinze anos 

de existência houve algum momento para demonstrarmos cientificamente e pedagogicamente a 

efetividade do nosso Projeto Pedagógico, este momento é agora. E, assim sendo, nossa resposta 

deve ser clara e objetiva: colocar todas as nossas qualidades e capacidades a serviço de uma 

interdisciplinaridade comprometida com questões comuns. Assim, propomos que devemos:  

Dedicar este quadrimestre e a nossa capacidade científica e tecnológica para pensar formas de 

como evitar que a COVID-19 leve o país para um desastre econômico, político e social sem 

precedentes na nossa história. Adotar a Pandemia de Coronavírus como nosso problema-caso, e 

colocar toda a comunidade acadêmica (cientistas sociais, biólogos, economistas, engenheiros, 

filósofos, físicos, químicos, matemáticos, urbanistas etc.) na busca de soluções que amenizem os 

sofrimentos que esta pandemia infligirá a toda a sociedade brasileira. Envolver todos os nossos 

gestores, professores, pesquisadores, técnicos administrativos, estudantes em um grande 

compromisso científico, ético e humano com a população da região do ABC e de todo o país.  

São estas as condições objetivas que levaram à criação desta proposta de suspensão do primeiro 

quadrimestre letivo de 2020 como forma de buscar não apenas respostas pontuais simulando uma 

aparente normalidade, mas de criar um movimento comum na instituição de um “Quadrimestre 

Emergencial” de combate ao Coronavírus e suas consequências econômicas, políticas e sociais.  

No mundo inteiro, as principais agências de fomento estão incentivando os seus pesquisadores a 

redirecionar seus projetos para o combate a pandemia, como é o caso da Fapesp no Estado de São 

Paulo. 

Portanto, neste momento, a pergunta que queremos fazer é: como colocar em prática o nosso 

Projeto Pedagógico, visando a Educação para Todos, tendo base os princípios da equidade e da 

inclusão social previstos em nosso PDI vigente? 

Pedagogicamente, estamos diante de um grande desafio curricular. E podemos assumir este 

desafio de dois modos: deixando que cada pessoa escolha por si mesma como seguir; ou criando 

um contexto institucional que oferece outras soluções. Mais do que pensar soluções individuais, 

definidas caso a caso, de acordo com as condições materiais de um, este documento propõe uma 

ação integrada. Qualquer proposta que opte por uma noção frágil de liberdade (entendida como 

escolha individual), tem que se responsabilizar pelos custos sociais de criação de um contexto de 

desigualdade que não apenas fragiliza as pessoas já com dificuldades (o que por si só já abala 

vários valores fundamentais), mas impede que a Universidade avance coletivamente em nome de 

uma ação mais ampla para enfrentar aquilo que o COVID-19 mostrou a todas e todos nós: que 

somos todas e todos parte de um ecossistema compartilhado. Não se trata aqui de pensar uma 

proposta que seja totalmente boa a todas e todos, mas de criar uma proposta que não fragmente o 

tempo/espaço que constitui o território de uma mesma instituição. 

Ainda neste caminho, pedagogicamente propomos que sejam testados experimentos coletivos de 

pesquisa/ensino frente ao que está por vir, que façamos desta experiência coletivamente partilhada 

o território para a pesquisa de novas práticas e novas formas de vida em situação de emergência. O 

uso de tecnologias de estudos a distância abre possibilidades extremamente interessantes; porém, 

como toda tecnologia, ela nunca é boa ou má em si mesma. Chamamos aqui a pensarmos este uso, 

testarmos, criarmos um arquivo comum e compartilhado de estratégias didáticas para que 

possamos seguir adiante.  

A radicalidade desta proposta é correlata à radicalidade da situação que estamos vivendo. Não 

sabemos como seguiremos daqui para frente. Então, mobilizemos nossas capacidades para 

encontrarmos respostas mais seguras que possam nos sustentar a longo prazo. Temos todas as 

condições materiais, intelectuais e técnicas para isso. Precisamos decidir se queremos enfrentar 

com medidas pontuais, paliativas e desorganizadas; ou com uma frente comum. 

 


