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À Secretaria Geral / Divisão de Conselhos

Assunto: Calendário Acadêmico 2021.

Prezados,

1. Solicitamos inclusão da referida proposta na pauta da Ordem do Dia da V sessão ordinária
do ConsEPE, a ser realizada em 27 de outubro de 2020.

2. A proposta foi deliberada na I sessão conjunta extraordinária de 2020 da Comissão de
Graduação (CG) e da Comissão de Pós-graduação, realizada em 15 de outubro de 2020, em
pauta única.

3. Professora Paula Tiba resumiu que a proposta de calendário pouco difere da apresentação
regular anual, atendendo a Recomendação n. 14 do ConsEPE, trazendo 3 quadrimestres,
intervalo de ao menos 2 semanas nos recessos etc. A proposta traz um início do ano letivo
para dia 01/02/2021. A diferença para este ano, além da apresentação ter ocorrido em reunião
conjunta CG e CPG, é a apresentação anexa de um calendário de alocação da graduação
detalhado, que explicita passos e prazos cruciais para a execução didática de cada
quadrimestre. Para o momento de pandemia, apresenta-se também um prazo limite para
definição, a cada quadrimestre, de qual será o formato de oferta das disciplinas no
quadrimestre seguinte: remoto, presencial ou híbrido. 

4. Foi questionada a possibilidade de se ter momentos intermediários, mais próximos ao início
do quadrimestre, para remanejamento e oferta de disciplina no formato presencial, caso haja
mudança do cenário epidemiológico. Professora Paula esclareceu que o momento de ajuste
permite a inserção de novas turmas, e este é próximo do início do quadrimestre. No entanto,
neste momento não há nova seleção dos estudantes nas turmas, de forma que o
preenchimento das vagas ocorreria por ordem de chegada. 

5. Não havendo mais comentários com relação ao calendário, este foi aprovado por
unanimidade.

6. Sendo assim, encaminhamos em anexo a referida proposta para apreciação nesse
Conselho. 

Atenciosamente,

https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/recomendacoes/recomendacao_14_-_consepe_calendario_academico.pdf
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