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PROGRAD apresenta planejamento do retorno gradual das atividades 

acadêmicas 

 

O documento para apreciação foi encaminhado aos Campi, Departamentos e Coordenações 

de curso. 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) elaborou a Proposição do Plano para o 

retorno gradual das atividades acadêmicas presenciais na Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP). O texto foi apresentado em reunião remota, no dia 11 de junho, com participação 

do reitor, Prof. Dr. Júlio Sá de Oliveira, e da vice-reitora, Profa. Dra. Simone Delphim Leal, 

como também dos diretores acadêmicos, diretores de Campi, diretores de Unidades 

acadêmicas e administrativas, pró-reitores, prefeitura do Campus e Assessoria Especial da 

Reitoria (ASSESP). Confira a íntegra do Plano em construção. 

No âmbito da UNIFAP ainda não existe nenhuma data definida para retorno presencial das 

atividades acadêmicas e administrativas, suspensas por tempo indeterminado, conforme  

Resolução n. 7/2020-CONSU – 30/03/2020.  *Veja outras decisões da UNIFAP na COVID-19, 

acesse: unifap.br/coronavirus/  

 

Construção coletiva do Plano 

 

Seguindo as reflexões da conjuntura local e nacional da COVID-19, a PROGRAD propõe a 

construção coletiva do planejamento do retorno gradual das atividades acadêmicas. No mês 

de maio, foi realizada Consulta sobre Atividades de Ensino online. As respostas dos 

questionários irão ajudar a subsidiar no desenvolvimento de diretrizes para reorganização 

do planejamento acadêmico no retorno às atividades acadêmicas, além do mapeamento das 

condições e recursos tecnológicos dos discentes e docentes. 

De acordo com a Pró-Reitora da PROGRAD, Profa. Dra. Elda Gomes, o planejamento para a 

retomada das atividades de ensino torna-se importante e necessário.  A Minuta do Plano foi 

encaminhada aos dirigentes das Unidades acadêmicas para apreciação dos Campi, 

Departamentos e Coordenações de curso, sendo repassado ao Gabinete da Reitoria para 



envio ao Sindicato dos Professores, Técnicos e Diretório Central dos Estudantes (DCE) para 

conhecimento, discussão e apresentação de contribuições. 

 

Datas e prazos 

 

A PROGRAD orienta a realização de reunião remota entre dirigentes de 

Departamento/Campi e coordenações de curso até dia 18 de junho (quinta-feira), e a 

reunião de Colegiado, no prazo de 23 de junho. O retorno do Plano Setorial Específico das 

unidades deverá ser encaminhado para Pró-Reitoria de Ensino de Graduação até dia 14 de 

julho de 2020. 

 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

 

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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