
Histórico da graduação durante a pandemia

16/03 - Suspensão das atividades presenciais de ensino

03/04 - CG extraordinário => suspensão calendário 
acadêmico

08/04 - CONSU: homologa suspensão e indica 
levantamentos diagnósticos para possibilidade de ensino 
remoto / Atividades Domiciliares Especiais; oferta de 
Optativas Emergenciais

Mês de maio: apresentação e debate dos dados dos 
levantamentos em reuniões e nos Conselhos Centrais 
(Consu, CAE, CG, reunião com diretores e coords. de 
câmaras de graduação)



Legislação mais pertinente ao tema

Portarias MEC 343/345/395/473 - Dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 
pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.

MP 934 - Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 
básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020. 

Conselho Nacional de Educação - Parecer CNE/CP 05/2020 - 
Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da Pandemia da COVID-19. (ainda sem homologação pelo 
MEC)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm


Educação a Distância: modalidade com identidade e características 
bem definidas, metodologia, planejamento, programação e design 
próprios, em contraposição à educação presencial

Ensino Remoto de Emergência: propõe recriar um sistema 
educacional que forneça acesso temporário a suportes de ensino e de 
instrução de maneira rápida e fácil de configurar, e de modo a 
“responder ao fechamento de escolas e universidades em tempos de 
crises” (Hodges, Moore, Lockee, Trust e Bond, 2020) - ações 
educativas vinculadas aos planejamentos dos cursos presenciais



Diagnóstico das condições de ensino remoto 
emergencial na Unifesp

Docentes Estudantes

Cursos/
Unidades 

Universitárias



Informações importantes:

=> Demandas para formação e capacitação docente

=> Demandas de inclusão digital para estudantes

=> Mapeamento de cursos e componentes 
curriculares que poderiam ter parte do plano de 
ensino ministrado remotamente (ADE)



=> 80,4% das IFES em discussão sobre retorno das atividades

A IFES iniciou discussões sobre o retorno das atividades?



Opções para 1o semestre 2020:

Revisão das grades curriculares dos cursos, de cada termo (incluindo ingressantes)

A) Revisão da grade curricular dos cursos: UCs mapeadas, com carga horária 
predominantemente TEÓRICA, e/ou com práticas que não requeiram contextos ou 
laboratórios presenciais. 

Previsão de 2 meses com ADEs, e o restante presencial/semi-presencial - SE 
POSSÍVEL

B) Propor reorganização da grade curricular dos cursos: UCs teóricas e/ou com pequena 
carga horária PRÁTICA presencial. 

Horas teóricas em ADE (~2 meses), restante com atividades práticas/teóricas 
presenciais

Problema B: se o presencial não possível, não ocorre CH prática, UC fica pendente...



Opções para 2o semestre 2020:

Revisão das grades curriculares dos cursos, de cada termo

A) Propor reorganização da grade curricular dos cursos: UCs com carga horária 
predominantemente TEÓRICA e/ou com práticas que não requeiram contextos ou 
laboratórios presenciais. 

Período com ADEs e/ou período híbrido presencial/ADE 

B) Propor reorganização da grade curricular dos cursos: UCs teóricas e/ou com carga 
horária PRÁTICA presencial. 

Período com ADEs e/ou período híbrido presencial/ADE, e atividades práticas/teóricas 
presenciais

Problema B: se o presencial não possível, não ocorre CH prática, UC fica pendente...



Flexibilizações previstas para os(as) estudantes - 
quando retornar o calendário acadêmico

1) novo período de exclusão de UCs

2) possibilidade de trancamento do semestre letivo (trancamento extra)

3) extensão de prazo de integralização (+2 semestres)

4) ingressantes: possibilidade de trancamento e de exclusão de UCs

outras a discutir em CG...

- ao invés de notas, usar apenas conceito cumprido/não cumprido para 

as UCs?



Projeção 1 - cumprindo 100% dos dias letivos (200 dias)

10 dias letivos cumpridos (02/03 a 13/03)

Reinício em agosto
aulas de 03/08 a 16/11 
exames 17 a 23/11
pasta verde até 24/11
fecha currículo até 27/11

2020/2
rematrícula 30/11 a 12/12
aulas: 14/12 a 26/04/21
exames 27/04 a 03/05/21
pasta verde 04/05/21
fecha currículo 07/05/21

Reinício fim junho
aulas de 29/06 a 09/10 
exames 13 a 19/10
pasta verde até 20/10
fecha currículo até 23/10

2020/2
rematrícula 26/10 a 09/11
aulas: 10/11 a 19/03/21
exames 22 a 27/03/21
pasta verde 29/03
fecha currículo 01/04/21

(recesso fim de ano - de 23/12 a 03/01/2021)



Projeção 2 - cumprindo 85% dos dias letivos (MP 934)

10 dias letivos cumpridos (02/03 a 13/03)

Reinício em agosto
aulas de 03/08 a 30/10 
exames 31/10 a 7/11
pasta verde até 09/11
fecha currículo até 12/11

2020/2
rematrícula 13 a 26/11
aulas: 27/11 a 24/03/21
exames 25 a 31/03
pasta verde 01/04
fecha currículo 07/04/21

Reinício fim de junho
aulas de 29/06 a 24/09 
exames 25/09 a 01/10
pasta verde até 02/10
fecha currículo até 07/10

2020/2
rematrícula 08 a 22/10
aulas: 23/10 a 19/02/21
exames 22 a 27/02/21
pasta verde 01/03/21
fecha currículo 04/03/21

(recesso fim de ano - de 23/12 a 03/01/2021)



Projeção 3 - cumprindo 75% dos dias letivos (MP 934)

10 dias letivos cumpridos (02/03 a 13/03)

Reinício em agosto
aulas de 03/08 a 19/10 
exames 20 a 26/10
pasta verde até 27/10
fecha currículo até 30/10

2020/2
rematrícula 03 a 17/11
aulas: 18/11 a 02/03
exames 03 a 09/03
pasta verde 10/03
fecha currículo 15/03

Reinício fim de junho
aulas de 29/06 a 14/09 
exames 15 a 21/09
pasta verde até 22/09
fecha currículo até 25/09

2020/2
rematrícula 28/09 a 09/10
aulas: 13/10 a 22/01/21
exames 25/01 a 01/02/21
pasta verde 02/02/21
fecha currículo 05/02/21

(recesso fim de ano - de 23/12 a 03/01/2021)


