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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 a Suspensão do Quadrimestre Letivo e 

instituição do Quadrimestre Emergencial para 

combater a Pandemia Covid-19 

 

 

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

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

e, 

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 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 os Decretos do Governo Estadual sobre o estado de calamidade 

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

decorrência da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19); 

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 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 
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2020, que tratam das medidas decorrentes da pandemia provocada pelo Coronavírus 

(COVID-19); 

CONSIDERANDO a disponibilidade e solidariedade de diversos laboratórios, 

professores, técnicos administrativos e alunos na vontade de combater as mazelas sociais 

decorridas do COVID-19; 

VISANDO à 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 isonomia no tratamento entre todo o corpo discente e docente, a 

proteção do Projeto Pedagógico da UFABC e a qualidade no Ensino; e 

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua xxx sessão extraordinária, 

realizada em xxxx de xxxx de xxxxx, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a Suspensão das atividades de Ensino do quadrimestre 2020.1. 

§1º As atividades de Ensino deverão ter seu funcionamento normalizado ao fim do 

período de isolamento social ocasionado pela Pandemia da Covid-19 

§2º Cabe ao ConsEPE aprovar um novo calendário acadêmico para a conclusão do 

Quadrimestre 2020.1 e reformulação do ano letivo de 2020. 

Art. 2º Fica instituído o Quadrimestre Emergencial para combate a Pandemia Covid-19 

até 15 de maio, podendo este ser prorrogado conforme a manutenção do período de isolamento 

social. 

§1º As Pró-reitorias de Pesquisa e Pró-reitoria de Extensão, formularão Editais de apoio 

a iniciativas que visem o combate ao Covid-19, garantindo as condições mínimas para a 

manutenção das atividades. 

§2º os Centros e Coordenações de cursos poderão formular atividades remotas que 

podem ser usadas como horas complementares ou créditos livres aos alunos da graduação. 

I – cabe ao responsável definir junto à Coordenação e ao Centro se a atividade proposta 

equivale a horas complementares ou créditos livres. 

II – Fica vedada a oferta de matérias obrigatórias e limitadas 

Art. 3º É criada a Comissão Interdisciplinar Emergencial (CIE). 

§1º A Comissão Interdisciplinar Emergencial terá como função assessorar a Reitoria, 

Pró-reitorias e Centros, bem como mediar as decisões entre a comunidade acadêmica e as 

instâncias acima mencionadas. 
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§2º A Comissão Interdisciplinar Emergencial deverá ser composta por representação 

paritária discente, técnico-administrativa e docente indicada por esse conselho, bem como 

representação da Reitoria. 

Art. 4º O fim do Quadrimestre Emergencial se dará com o fim da suspensão das 

atividades da UFABC. 

Art. 5º A UFABC poderá incentivar ações de apoio aos órgãos públicos no âmbito 

federal, estadual e municipal no combate ao COVID-19, tais como: 

a. Empréstimo de equipamentos de pesquisa; 

b. Ceder espaços da universidade para construção de hospitais de campanha ou 

campanhas sanitárias; 

c.   Consultoria de apoio; 

d. Mobilização acadêmica para pesquisas com foco na pandemia de Covid-19; e 

e. Ações adicionais que promovam a conscientização e o combate ao Covid-19 

Art. 6º Aos estudantes que estiverem concluindo curso no quadrimestre 2020.1, 

poderão utilizar a modalidade de ensino "Estudos dirigidos", seguindo a Resolução n. 20 

da Comissão de Graduação. 

Parágrafo único: O estudante interessado deve entrar em contato com a Coordenação do 

Curso que avaliará a solicitação. 

Art. 7º Casos omissos a essa resolução deverão ser avaliados pela Comissão 

Interdisciplinar Emergencial, que podem ser submetidos ao ConsEPE. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC 

 

 

 

XXXX XXXX XXXXX 

presidente 


