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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 o Programa de Estudos 

Continuados Emergenciais (ECE) para a 

Graduação e a Pós-Graduação, 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 

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 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 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 
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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 

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

(COVID-19); 

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; 

CONSIDERANDO as atribuições institucionais competentes às coordenações 

de disciplina de graduação da UFABC que constam na Resolução CG Nº 24; 

CONSIDERANDO as atribuições institucionais que competem às coordenações 

de cursos de graduação da UFABC que constam na Resolução ConsEPE Nº 220; 

CONSIDERANDO as atribuições institucionais que competem às coordenações 

de cursos de pós-graduação da UFABC que constam na Resolução CPG Nº 3; 

CONSIDERANDO a disponibilidade e solidariedade de diversos docentes em 

contribuir com seus conhecimentos prévios em ferramentas de educação a distância com os 

demais colegas; 

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

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

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 manutenção mínima de atividades, ainda que de forma remota, 

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

ENTENDENDO a pluralidade de realidades existentes entre discentes e docentes da 

Universidade Federal do ABC e a realidade contemporânea da sociedade brasileira; e 

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua xxx sessão extraordinária, 

realizada em xxxx de xxxx de xxxxx, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Programa de Estudos Continuados Emergenciais (ECE) para a 

Graduação, conforme Anexo I. 

Art. 2º Aprovar o Programa de Estudos Continuados Emergenciais (ECE) para a 

Pós-Graduação, conforme Anexo II. 
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Art. 3º Aprovar o calendário acadêmico de aplicação do ECE, conforme Anexo 

III. 

Parágrafo único. Ao final do período de isolamento social ocasionado pela 

Pandemia da COVID-19, o ConsEPE deverá aprovar novo calendário acadêmico para a 

conclusão do ano letivo de 2020 em sessão extraordinária e urgente. 

Art. 4º Fica explicitado que a validade do ECE está limitada ao primeiro 

quadrimestre letivo de 2020, não estando autorizada a sua aplicação em outro período letivo 

sem aprovação prévia de uma nova resolução pelo ConsEPE. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

XXXX XXXX XXXXX 

PRESIDENTE 
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ANEXO I 

Regulamento do Programa de Estudo Continuado Emergencial para a Graduação 

Art. 1º Será oferecida a todas coordenações de disciplina e de curso a possibilidade de aderir ao 

Programa de Estudo Continuado Emergencial (ECE) para completar o 1º quadrimestre de 2020. 

Art. 2º As disciplinas que não tiverem nenhuma turma mantida por meio do ECE serão 

canceladas. 

 Parágrafo único. Os alunos que possuem Coeficiente de Progressão maior ou igual a 

0,90 ou Coeficiente de Integralização maior ou igual a 0,90 e que estejam em vias de se graduar 

no quadrimestre 2020.1, poderão, em caráter excepcional, durante o período que compõe o 

ECE, solicitar junto às coordenações que as disciplinas matriculadas no quadrimestre em 

questão, sejam realizadas através do estudo dirigido em até 5 disciplinas da graduação. 

Art. 3º A viabilidade da manutenção das disciplinas dependerá do número de turmas que 

aderirem ao ECE, do número de discentes matriculados e da demanda de atividades presenciais 

indicadas como necessárias para realização após a normalização da situação e o decorrente 

retorno à universidade. Dependerá, ainda, da avaliação pelas Direções de Centro e pela 

PROGRAD, sempre atentos ao posicionamento dos docentes envolvidos na disciplina. 

 Parágrafo único. As ofertas de turmas só serão estabelecidas mediante o mínimo de 

50% dos alunos previamente matriculados anteriormente a adoção do ECE e máximo 150% da 

turma original caso haja realocação, não podendo ultrapassar 120 alunos. 

Art. 4º No caso das disciplinas ofertadas no ECE, a princípio, todos os alunos permanecerão 

nas mesmas disciplinas em que estavam matriculados em 2020.1, estando sujeitos ao 

redirecionamento para outra turma da mesma disciplina. 

Art. 5º É facultado aos alunos o cancelamento da sua matrícula por disciplina ou trancamento 

total do 1º quadrimestre de 2020. 

 §1º A   possibilidade   de   cancelamento   de   matrícula em quantas disciplinas o  achar 

necessário ou  trancamento  do quadrimestre durante todo o período de ECE. 

 §2º O mesmo se aplicará aos alunos matriculados nos trabalhos de conclusão de curso, 

podendo solicitar aos centros o trancamento durante todo o período de ECE. 

 §3º Ao final do período de ECE serão atribuídos conceitos de desempenho aos 

estudantes, na mesma forma da oferta regular das disciplinas. 

 §4º Os créditos e os conceitos serão computados somente para os alunos com CP ≥ 0,9 

ou CPk ≥ 0,90, através de pedido direto via CAE. Para os demais, o conceito será acrescentado 

apenas quando o discente concluir todos os demais créditos necessários à integralização do 

curso, de forma que estes alunos poderão pedir a integralização de seus cursos a partir da 

completude do total do número de créditos do curso em que pretende-se integralizar subtraído 

do total de créditos cursados em regime de ECE.  

Art. 6º O cancelamento e o trancamento, a que se referem os itens 2 e 5, ocorrerão 
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independente dos limites impostos pelas resoluções que tratam destes assuntos, não acarretando 

prejuízos como suspensão de bolsas, contratos de estágio ou outros, bem como não contará o 

tempo para o processo de bancas ou jubilamento aos alunos impactados. 

Art. 7º A disciplina ofertada via ECE terá suas atividades planejadas pelo docente da turma, 

sendo obrigatório: 

 a. Registrar as atividades acadêmicas no SIGAA ou no TIDIA, conforme 

manuais/tutoriais disponíveis. Poderão utilizar o Moodle apenas as disciplinas que já vêm 

atuando experimentalmente nessa plataforma. 

 b. Apresentar um cronograma de atividades para as sete semanas que restam para a 

conclusão do quadrimestre. 

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

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

diversas selecionadas pelo docente, devendo estas serem completamente adaptadas aos alunos 

PCD. 

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

acesso pelos estudantes nos horários em que tenham essa disponibilidade. 

 e. Respeitar o horário das aulas presenciais de cada turma no caso das atividades 

síncronas, as quais não devem compor o conceito final dos alunos. 

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

 g. Indicar se há necessidade de alteração excepcional do TPI da disciplina para sua 

oferta como ECE, por exemplo, por meio da substituição de aulas práticas por aulas teóricas ou 

demonstrativas, não podendo ultrapassar mais do que 50% dos créditos da disciplina e o tempo 

de estudo individual. 

 h. Indicar se haverá necessidade pontual de alguma atividade presencial, que será 

realizada após a normalização da situação, tal como prova presencial ou experimento em 

laboratório. Essas atividades devem se restringir a, no máximo, duas semanas, seguindo a 

alocação de horários, salas e laboratórios vigente no 1º quadrimestre de 2020. 

 i. Não haverá a reprovação por O ou por F, tendo em vista o caráter exepcional da 

oferta do ECE. Será garantida a possibilidade de refazer a(s) disciplina(s), sem prejuízo ao CA 

ou CR, uma vez reestabelecido a oferta normal de disciplinas. 

Art. 8º 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. 

Art. 9º O plano de atividades de cada turma do ECE deverá ser disponibilizado por meio da 

plataforma utilizada (SIGAA, TIDIA ou Moodle) e enviado ao Centro a que o docente está 

vinculado, por meio de canal a ser divulgado pelo próprio Centro. 
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 Parágrafo único. Desrespeitos ao plano de atividades e cronograma proposto deverão 

ser encaminhados para análise do Centro em que o docente está vinculado. 

Art. 10º Caso o docente seja impossibilitado de cumprir as atividades previstas em seu plano 

durante a execução do ECE, por motivo alheio a sua vontade, deverá comunicar imediatamente 

ao diretor do Centro a que está vinculado. 

Art. 11º A reoferta das disciplinas canceladas será feita de acordo com calendário a ser definido 

posteriormente. 

 Parágrafo único. Discentes que optarem por não continuar o quadrimestre no formato 

ECE terão prioridade na próxima oferta de disciplina feita, em consonância ao calendário 

acadêmico aprovado. 

Art. 12º A Monitoria Inclusiva, Programa de Acompanhamentos da Monitoria e Auxílio 

Acessibilidade ficam mantidos com suporte da PROAP afim de garantir a acessibilidade e 

permanência das pessoas com deficiência (PCD). 

 Parágrafo único. Discentes PCDs que não optarem pelo ECE poderão solicitar 

futuramente a reposição da disciplina à PROGRAD, atendendo toda a infraestrutura necessária 

para o aprendizado. 

Art. 13º Os projetos de monitoria vigentes permanecem ativos, exceto em casos de 

cancelamento a critério dos respectivos proponentes. Novos editais poderão ser lançados. 

Art. 14º Os Centros poderão revisar as suas alocações didáticas e respectivas atribuições de 

créditos, com o objetivo de viabilizar o ECE., desde que haja comunicação prévia com as 

turmas impactadas 

Art. 15º Aos docentes e discentes que não aderirem ao ECE serão computados os créditos 

referentes às aulas efetivamente ministradas até a paralisação das atividades presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

 

 

ANEXO II 

Regulação do Programa de Estudo Continuado Emergencial para a Pós-Graduação 

Art. 1º Será oferecida a todas coordenações de curso dos Programas de Pós-Graduação 

(PPG) da UFABC a possibilidade de aderir ao Programa de Estudo Continuado Emergencial 

(ECE) para finalização das atividades acadêmicas do 1º quadrimestre de 2020. 

Art. 2º No caso das disciplinas ofertadas no ECE, todos alunos permanecerão nas mesmas 

disciplinas em que estavam matriculados em 2020.1. 

Art. 3º As disciplinas não mantidas por meio do ECE serão canceladas. 

  Parágrafo único. Os alunos que que estejam em vias de se graduar no 

quadrimestre 2020.1, poderão, em caráter excepcional, durante o período que compõe o ECE, 

solicitar junto às coordenações que as disciplinas matriculadas no quadrimestre em questão 

sejam realizadas nos moldes do estudo dirigido da graduação, ficando limitado a no máximo 3 

disciplinas. 

Art. 4º A viabilidade da manutenção das disciplinas dependerá do número de turmas que 

aderirem ao ECE, do número de discentes matriculados e da demanda de atividades presenciais 

indicadas como necessárias para realização após a normalização da situação e o decorrente 

retorno à universidade. Dependerá, ainda, da avaliação pela PROPG, sempre atenta ao 

posicionamento dos docentes envolvidos na disciplina. 

  Parágrafo único. As ofertas de turmas só serão estabelecidas mediante o mínimo 

de 25% dos alunos previamente matriculados anteriormente a adoção do ECE. 

Art. 5º É facultado aos alunos o cancelamento da sua matrícula por disciplina ou trancamento 

total do 1º quadrimestre de 2020: 

 §1º A   possibilidade   de   cancelamento   de   matrícula em quantas disciplinas o  achar 

necessário ou  trancamento  do quadrimestre durante todo o período de ECE. 

 §2º O mesmo se aplicará aos alunos matriculados nos trabalhos de conclusão de curso, 

podendo solicitar as coordenações o trancamento durante todo o período de ECE. 

 §3º Ao final do período de ECE serão atribuídos conceitos de desempenho aos 

estudantes, na mesma forma da oferta regular das disciplinas. 

 §4º Os créditos e os conceitos serão computados somente para os alunos em vias de se 

formar, através de pedido direto via secretaria de atendimento ao aluno 

(secretariaatendimento.propg@ufabc.edu.br). Para os demais, o conceito será acrescentado 

apenas quando o discente concluir todos os demais créditos necessários à integralização do 

curso, de forma que estes alunos poderão pedir a integralização de seus cursos a partir da 

completude do total do número de créditos do curso em que pretende-se integralizar subtraído 

mailto:secretariaatendimento.propg@ufabc.edu.br
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do total de créditos cursados em regime de ECE.  

Art. 6º O cancelamento e o trancamento, a que se referem os itens 2 e 5, ocorrerão 

independente dos limites impostos pelas resoluções que tratam destes assuntos, não acarretando 

prejuízos como suspensão de bolsas, contratos de estágio ou outros, bem como não contará o 

tempo para o processo de jubilamento aos alunos que forem afetados ou que assim procederem. 

Art. 7º A disciplina ofertada via ECE terá suas atividades planejadas pelo docente da turma, 

sendo obrigatório:  

  a. Registrar as atividades acadêmicas no SIGAA ou no TIDIA, conforme 

manuais/tutoriais disponíveis. Poderão utilizar o Moodle apenas as disciplinas que já vêm 

atuando experimentalmente nessa plataforma. 

  b. Apresentar um cronograma de atividades, para as sete semanas que restam para 

conclusão do quadrimestre. 

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

webconferências, disponibilização de conteúdos em textos, áudios ou vídeos e outras formas 

diversas selecionadas pelo docente, devendo estas serem completamente adaptadas aos alunos 

PCD. 

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

acesso pelos estudantes nos horários em que tenham essa disponibilidade. 

  e. Respeitar o horário das aulas presenciais de cada turma no caso das atividades 

síncronas, as quais não devem compor o conceito final dos alunos. 

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

frequência.  

  g. Indicar se há necessidade de alteração excepcional do TPI da disciplina para sua 

oferta como ECE, como, por exemplo, a substituição de aulas práticas por aulas teóricas ou 

demonstrativas, não podendo ultrapassar mais do que 50% dos créditos da disciplina e o tempo 

de estudo individual. 

  h. Indicar se haverá necessidade pontual de alguma atividade presencial, que será 

realizada após a normalização da situação, tal como prova presencial ou experimento em 

laboratório. Estas atividades devem se restringir a, no máximo, 2 semanas, e seguir a alocação 

de horários, salas e laboratórios vigente no 1º quadrimestre de 2020. 

  i. Indicar para as disciplinas Estágio em Docência I e II (e equivalentes) plano de 

trabalho modificado que leve em conta o ECE na disciplina da graduação na qual o 

pós-graduando está estagiando. Caso a disciplina da graduação não seja ofertada como ECE, o 

discente poderá substituí-la, com anuência do coordenador da nova disciplina e ciência do 

coordenador do PPG. 

  j. Não haverá a reprovação por O ou por F, tendo em vista o caráter exepcional da 

oferta do ECE.  
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Art. 8º 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. 

Art. 9º O plano de atividades de cada disciplina do ECE deverá ser disponibilizado por meio da 

plataforma utilizada (SIGAA, TIDIA ou Moodle), enviado para a coordenação do PPG e para a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação no endereço gabinete.propg@ufabc.edu.br. 

  Parágrafo único. Desrespeitos ao plano de atividades e cronograma proposto 

deverão ser encaminhados para análise do Centro em que o docente está vinculado. 

Art. 10º Caso o docente seja impossibilitado de cumprir as atividades previstas em seu plano, 

por motivo alheio a sua vontade, deverá comunicar imediatamente ao coordenador do 

Programa de Pós-Graduação a que está vinculado. 

Art. 11º A reoferta das disciplinas canceladas será feita de acordo com calendário a ser definido 

posteriormente. 

Art. 12º Os PPGs poderão revisar as suas alocações didáticas e respectivas atribuições de 

créditos, com o objetivo de viabilizar o ECE., desde que haja comunicação prévia com as 

turmas impactadas 

Art. 13º. Aos docentes e discentes que não aderirem ao ECE serão computados os créditos 

referentes às aulas efetivamente ministradas até a paralisação das atividades presenciais. 
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ANEXO III 

Calendário Acadêmico de Aplicação do ECE 

Início das atividades remotas: 13/04/2020. 

Fim das atividades remotas: 30/05/2020. 

Total de 07 semanas de atividades remotas. 

As atividades presenciais que eventualmente sejam necessárias, conforme planejamento 

apresentado, serão realizadas em data a definir, após a normalização da situação, com duração 

máxima de 2 semanas. 


