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RETOMADA DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 1º SEMESTRE/2020 

– RATIFICAÇÃO DATA DE INÍCIO – 03 DE AGOSTO – 

Câmara de Graduação EFLCH 

 

A partir das deliberações da reunião extraordinária do CONSU, de 04 de junho de 2020, 
estabelecendo a retomada do calendário acadêmico da Graduação, em ADEs, para o 1º sem/20, com a 
possibilidade de escolha entre duas datas de reinício das atividades – 6 de julho ou 3 de agosto – a 
depender das condições de cada Unidade Universitária, com data de encerramento do semestre letivo 
comum, até o dia 19 de outubro de 2020, garantindo-se o mínimo de 75% dos dias letivos, as 
coordenações de curso, juntamente com a presidência da Câmara de Graduação da EFLCH debateram e 
analisaram, emergencialmente, a situação e ponderaram, que apesar das boas notícias e 
encaminhamentos (como os recursos para atender os alunos que necessitam de equipamentos e acesso 
virtual; e, ciclo de debates sobre a articulação entre o processo de ensino e aprendizagem e as tecnologias 
digitais), estas não garantem, conforme apontado nos relatórios/diagnóstico produzidos, as condições 
necessárias (com prazos e procedimentos definidos) para a alteração das decisões tomadas 
anteriormente, cujos indicativos e justificativas retomaremos abaixo, neste documento aprovado pela 
Câmara de Graduação em 08 de junho de 2020. 

Por isso, ratificamos o indicativo de 3 de agosto para retomada do calendário acadêmico da 
Graduação, em ADEs, para o 1º sem/20, garantindo-se o mínimo de 75% dos dias letivos, conforme 
as prerrogativas legais (Portarias MEC 343/345/395/473; MP 934; Parecer CNE/CP 05/2020), 
deliberado em reunião ordinária da Câmara de Graduação da EFLCH, em 01 de junho de 2020, e 
ratificado em reunião extraordinária da Congregação do Campus Guarulhos, em 03 de junho de 2020. 
Tais indicativos foram defendidos e aprovados pelo Conselho de Graduação, em reunião extraordinária 
de 03 de junho de 2020, e confirmados como deliberação do CONSU, em reunião extraordinária de 04 
de junho de 2020. 

Justifica-se tal reiteração, considerando: 

 No âmbito político: 
 

1. O reconhecimento das posições e condições da EFLCH na UNIFESP, conseguindo aprovar no 
Conselho de Graduação os parâmetros por nós defendidos: retomada em 03 de agosto, em ADEs, 
com 75% dos dias letivos. Cujos termos e condições foram ratificados no CONSU. 

2. A conquista, expressa nas deliberações das instâncias superiores, da autonomia do campus, 
historicamente, submetida a decisões que deixavam à margem as nossas fragilidades e interesses. 
 

 No âmbito institucional: 
 

3. A certeza de cumprir os procedimentos de modo transparente e democrático, mesmo em 
circunstâncias emergenciais que, dada a complexidade conjuntural que nos foi imposta, pode ter 
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dificultado alguns fluxos mais adequados. Lembrando que inúmeras decisões precisaram ser 
discutidas, analisadas, decididas e encaminhadas sempre em prazos exíguos, várias delas em 
menos de três dias. No entanto, reiteramos a legitimidade das decisões pelo princípio da 
representatividade, pelo entendimento regimental de que os membros da Câmara, das Comissões 
de Cursos, dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), assim como as Chefias de Departamento 
– que ratificaram as deliberações –, as Representações Discentes que acompanham cursos e 
Câmara, Representantes dos TAEs e dos Núcleos (NAP, NAE e NAÍ) – foram eleitos por seus 
pares para a tomada de decisões, principalmente em situações urgentes e excepcionais.  
 

 No âmbito do Atendimento aos discentes 
 

4. Assegurar possibilidades para que os processos administrativos sejam definidos e efetivados de 
modo a que os recursos cheguem aos alunos a tempo de acompanharem as ADEs (editais, 
licitações, modos de distribuição e entrega aos alunos) 

5. Permitir a organização dos setores que eventualmente possam se envolver para localizar/contatar 
os alunos do nosso campus (cerca de 40% dos alunos que não responderam o questionário da 
PRAE)  

6. Dar continuidade ao planejamento de ações para ampliar o levantamento dos dados das condições 
dos nossos alunos, suas demandas e necessidades. 

7. Criar meios, condições de contato, protocolos e acompanhamento dos alunos ao longo do 
semestre letivo, e principalmente daqueles que eventualmente interrompam as ADEs, sem 
notificações, visando a ter possibilidades de ajuda e manutenção do vínculo para retorno às 
atividades. 

8. Organizar e acompanhar dados e informações sobre (e com) os alunos, sejam condições 
econômicas, de acesso, saúde, de moradia e bem estar físico e mental; além daquelas com a 
qualidade da formação, eventuais dificuldades.  

9. Acompanhar e colaborar para acelerar processos que incluam medidas, mesmo que mínimas, de 
alguns procedimentos de ações inclusivas em ambiente virtual, que possam ser incorporadas nas 
ADEs das UCs dos cursos. 
 

 No âmbito da consolidação da proposta de ADEs – Atividades Domiciliares Especiais 
 

10. Desde o início das discussões, que se abriram em virtude da pandemia, a Câmara de Graduação 
destacou as dificuldades no atendimento em Educação Remota, dada a natureza presencial dos 
cursos de formação no campo das Humanidades, que envolvem metodologias de trabalho 
centradas na interação, discussão, debate e reflexão coletiva e simultânea, entre outras limitações 
largamente apresentadas nos diagnósticos elaborados pela Câmara. Mas, sempre atenta à 
problemática inédita, ciente da grande possibilidade de exclusão em virtude das dificuldades ou 
impedimentos de acesso virtual de parte significativa dos alunos do campus, buscou diferentes 
recursos e estratégias sociais, culturais e de estímulo intelectual por meio de atividades remotas, 
para garantir o apoio, amparo, envolvimento e vínculo com os alunos, em todo o período de 
suspensão do calendário acadêmico. Haja vista, o crescimento expressivo das ações de Extensão 
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vinculadas ao Campus Guarulhos, cadastradas no SIEX, e ter sido no Campus Guarulhos a maior 
oferta, na UNIFESP, de UCs Optativas Emergenciais.  
Com o agravamento da situação sanitária, e revisões constantes das circunstâncias e 
possibilidades de enfrentamento, constatou-se a impossibilidade de retorno presencial, exigindo 
novos movimentos em busca de alternativas, acompanhando a mudança e adaptações na 
legislação educacional. 
Assumindo, também, a responsabilidade na formação profissional dos nossos alunos, a maioria 
expressiva dos docentes da EFLCH considerou revisões e adaptações, concordando em que parte 
do conteúdo das UCs sob sua responsabilidade poderia ser desenvolvida remotamente.  
Por fim, face à total inviabilidade de retorno às atividades presenciais, ponderando sobre outros 
impactos na vida pessoal, atividade profissional, institucional, optou-se pelas ADEs, guardando-
se as diferenças que as distinguem da Educação à Distância, por se apresentar como um sistema 
que se propõe à reorganização temporária e emergencial para dar suporte às atividades 
educativas.  
Tal adesão veio acompanhada de muitas reflexões e cuidados, por parte da Câmara de Graduação 
e Congregação, com o estabelecimento de princípios definidos, em reunião da Congregação de 
07 de maio de 2020, para assegurar o direito à Educação, a garantia de que eventuais 
impedimentos não configurassem prejuízo aos alunos, apoio aos docentes, entre outros. 
 

 No âmbito do uso dos recursos tecnológicos 
 

11. Assim como nas questões acima, a decisão de um prazo maior para o retorno às atividades, tem 
fundamento na necessidade de analisar, escolher, oferecer possibilidades de instrumentos 
existentes, adaptando-os, aprimorando-os para as nossas condições, ou criando outros. 

12. Organizar Comissões de Auxilio-Apoio para docentes e discentes (para além das propostas da 
ProGrad), para compartilhar experiencias, melhor uso dos recursos, organização pessoal e de 
materiais, do tempo de estudo, mobilizando os colegas do campus que tem envolvimento com o 
tema, pesquisas na área. Ou ainda, com os grupos de alunos que já estão se organizando em 
iniciativas semelhantes. 
 

 No âmbito das questões pedagógicas  
 

13. Destaca-se que até o momento, as UCs da grade de cada curso, foram analisadas por seus 
responsáveis, considerando somente parte do conteúdo teórico, estabelecido como condição 
limite pela ProGrad e legislação da área. Com as alterações do cenário da crise sanitária, e com 
a alteração dos encaminhamentos torna-se necessário rever e refazer os planos de ensino das 
UCs. Isto significa redimensionar os objetivos, conteúdos, adequá-los aos limites de 75% de dias 
letivos, redefinir estratégias e metodologias de ensino. 

14. Para que as adaptações dos Planos de Ensino das UCs mantenham-se em consonância com as 
propostas dos PPC de cada curso, estes deverão ser enviados às Coordenações para verificação e 
validação nas Comissões de Curso, e, ainda, submetidas à homologação da Câmara de 
Graduação. Exigindo tempo de preparação e processos institucionais. 
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15. Entre os tópicos de um Plano de Ensino consta a Avaliação, que a Câmara de Graduação 
deliberou, como sendo o mais adequado, neste momento, para efeito de promoção, a adoção de 
“Cumprido /Não Cumprido”, respeitando a autonomia do professor no estabelecimentos das 
condições do cumprimento. Este critério substituiria a nota/frequência – regimentalmente 
regulado pela ProGrad. No entanto, não há definição ou validação sobre este item, que a Câmara 
de Graduação pretende continuar argumentando em sua defesa. Esta questão impede que os 
Planos das UCs sejam finalizados, homologados, cadastrados e divulgados para escolha dos 
alunos. 

16. Alguns responsáveis pelas UCs podem considerar a impossibilidade de realiza-las em ADEs, 
tornando-se necessário retirá-la da grade do semestre. Exigindo das coordenações e comissões 
de curso, revisão da oferta e reorganização das grades.  
 

 No âmbito do atendimento técnico (Apoio Pedagógico/Secretaria de Alunos) 
 

17. A reorganização das grades implica em novo cadastramento no sistema, exigindo prazos para as 
atividades do Apoio Pedagógico/Secretaria de Alunos. 

18. Mesmo havendo a possibilidade de trancamento/desistência de UCs, por parte dos alunos a 
qualquer tempo, as novas propostas de UCs, com novos formatos e condições de cumprimento 
precisão ficar disponíveis para serem analisadas pelos alunos, de modo a verificar se eles estão 
preparados/interessados em cursá-la. Nesta situação, eles não precisarão ser matriculados 
novamente, mas excluídos (provavelmente manualmente) pelo pessoal do Apoio, caso assim o 
desejem. Exigindo revisão de todas as UCs de todos os cursos. 

19. Embora não seja facultada a matrícula em UCs, somente exclusão, a ProGrad considera a 
possibilidade de atendimento (de inclusão manual) de casos especiais (não definidos).  

20. Tais alterações requerem o planejamento de um novo calendário dos procedimentos. 
 

 No âmbito do atendimento aos docentes  
 

21. Os docentes do Campus Guarulhos, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, continuam 
envolvidos em inúmeras atividades, de extensão, pós-graduação, cargos de gestão, compondo 
comissões, conselhos, representações em instâncias diversas, o que nos coloca, a todos, em 
situação de trabalho ininterrupto. Observe-se as demandas de consultas, levantamentos, análise 
de possibilidades, reuniões colegiadas e departamentais, comissões de curso, NDEs, para o 
enfrentamento da problemática da Covid-19. A adoção de um calendário acadêmico que não 
considere estas circunstâncias, coloca o profissional em condições de trabalho ainda mais 
adversas, criando condições de vulnerabilidade para sua saúde e prejudicando seu desempenho 
futuro. 

22. Parte significativa dos docentes do campus terá que refazer seus planos de ensino das UCs. 
Redimensionar os objetivos, conteúdos, estratégias e metodologias, substituir ou trocar 
bibliografia, adequando-os às novas condições e realidade.  

23. Para atender o cumprimento destas atribuições, seria importante considerar um período de parada 
(férias) antes de retomar as atividades em ADEs referente ao 1º sem/20, pois, conforme propostas 
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aprovadas, seriam realizados em sequência, com pequenos prazos de interrupção entre um 
semestre letivo e começo do outro. 

24. Como algumas situações ainda não estão definidas, haverá a necessidade de reorganizar as 
atividades de docentes que ficaram sem atribuição por serem responsáveis por UCs impedidas 
de serem realizadas por meio de ADEs, como estágios obrigatórios, por exemplo, que ainda não 
foram reguladas e legisladas. É importante encontrar encaminhamentos que não prejudiquem 
profissionalmente o professor nestas circunstâncias. 
 

 No âmbito da gestão  
 

25. A indicação de retomada para 03/08 pode representar um período necessário de tempo para 
atender a necessidade de reorganização de inúmeras demandas que sugiram, impactando todo o 
trabalho da gestão. 

26. Será necessário reorganizar as atribuições dos docentes, compatibilizando os calendários de 
graduação e pós-graduação que se manteve em atividade regular não presencial. 

27. Reorganizar e congregar o trabalho e ações das diferentes instâncias, núcleos, setores, comissões, 
dos cursos, das Câmaras, do Campus, para o enfrentamento de novos e eventuais complicações 
para, e quando da retomada do calendário acadêmico. 
 

Enfim, os tópicos listados, que neste momento temos condições de perceber, que impactam a 
escolha de caminhos, pois trata da vida das pessoas (quer seja na esfera pessoal ou profissional) nos 
indicam a demanda de planejamento, de levantamentos, de inúmeras ações, e portanto muito trabalho 
que justificam a indicação de 03 de agosto, pela necessidade de tempo que nos permita, chegar o mais 
próximo possível do melhor que conseguimos fazer, nas atuais circunstâncias, para garantir os princípios 
que nos propusemos a seguir, e têm balizado nossas decisões, lutando não só pela qualidade da formação, 
mas qualidade de vida, de condições, pela permanência, pela nossa autonomia na condução de soluções 
para os problemas de uma realidade que conhecemos. Reproduzimos, abaixo, os princípios definidos em 
reunião da Congregação do Campus Guarulhos, de 07 de maio de 2020: 

1 – O direito à educação garantido pela Constituição Federal do Brasil e pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional; 

2 – O respeito às particularidades dos cursos de graduação e suas diferentes unidades curriculares (UC), 
muitas delas impossíveis de serem realizadas, ainda que parcialmente, com qualquer estratégia não-
presencial; 

3 – A garantia de que os estudantes que enfrentem dificuldades de natureza diversa em razão da epidemia 
do Covid-19 não sejam prejudicados futuramente pela adoção, em qualquer UC, de Atividades 
Domiciliares Especiais – ADEs; 

4 – A garantia de que o acesso e a posse de recursos tecnológicos por parte do corpo discente não 
configurem, a médio prazo, vantagem de qualquer espécie em relação àqueles que se encontram 
desprovidos do mesmo acesso e das mesmas posses; 
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5 – Em decorrência do item anterior procurar com amplo esforço institucional estabelecer a garantia de 
que todos os estudantes da Unifesp tenham acesso à internet e outras ferramentas necessárias para a 
realização de atividades remotas, reconhecendo-se que haverá situações de vulnerabilidade social que 
extrapolam a questão do acesso à internet, estendendo-se para questões sociais e de saúde física e mental; 

6 - A garantia de que os docentes que enfrentem dificuldades de qualquer natureza em razão da epidemia 
do Covid-19 não sejam prejudicados futuramente em razão de terem adotado ou não a realização de 
ADEs; 

7 – A garantia de que a Unifesp irá atuar intensamente para oferecer aos docentes condições satisfatórias 
para que eles desenvolvam o trabalho remoto, aprimorando os instrumentos existentes e criando outros; 

8 – A garantia da extensão dos prazos para a integralização dos cursos, tal como a Diretoria de Avaliação 
da Capes garantiu ao cálculo de integralização de mestrados e doutorados e a possibilidade de os 
estudantes trancarem suas Ucs com critérios adaptados à situação, sem prejuízo no cálculo do 
Coeficiente de Rendimento (CR). 

 

Câmara de Graduação EFLCH 

06 de junho de 2020 

 

 


