MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

RESOLUÇÃO Nº 239/2020 - CONSEPE (11.99)
Nº do Protocolo: 23006.002249/2020-57
Santo André-SP, 06 de abril de 2020.
Estabelece a autorização para os Estudos Continuados
Emergenciais (ECE) na Graduação e na
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 possibilidade de substituição das aulas presenciais
excepcionalmente durante o período de pandemia do Coronavirus (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 compromisso da Universidade Federal do ABC (UFABC),
constante de 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
(UFABC) e as Portarias da Reitoria nº 359, 378, 384 e 394, de 12, 16, 17 e 25 de março de
2020, respectivamente, 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 a disponibilidade e solidariedade de diversos docentes em
contribuir com seus conhecimentos prévios em ferramentas de educação à 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;
CONSIDERANDO as atribuições institucionais competentes às coordenações de
cursos de graduação e de disciplinas de graduação da UFABC;
CONSIDERANDO as atribuições institucionais competentes às coordenações de
cursos de pós-graduação da UFABC;
ENTENDENDO a pluralidade de realidades existentes entre discentes e docentes
da UFABC e a realidade contemporânea da sociedade brasileira;
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 à manutenção mínima de atividades, ainda que de forma remota, entre
estudantes e docentes que assim desejarem, para o período de confinamento; e
CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua III sessão extraordinária,
realizada em 03 de abril de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a continuidade das disciplinas e turmas de graduação no formato
de Estudos Continuados Emergenciais (ECE), conforme Anexo I.
Art. 2º Autorizar a continuidade das disciplinas e turmas de pós-graduação no
formato de Estudos Continuados Emergenciais (ECE) para a Pós-Graduação, conforme Anexo
II.
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 07 de abril de 2020.
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