
Release n. 55 – Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP/UNIFAP) – 06/10/2020 

Comissão apresentará ao Conselho Universitário 
proposta de retorno das atividades em novembro 

As aulas devem retornar de forma remota. 

 

Nesta terça, 06, será realizada a sessão ordinária do Conselho Universitário da Universidade 

Federal do Amapá na qual a Comissão Especial (CE) apresentará o Relatório Final que tem a 

finalidade de estudar o planejamento estratégico de retorno das atividades acadêmicas. 

Além do Plano de Retorno, será submetido para a manifestação do CONSU a Minuta de 

Resolução e o Novo Calendário acadêmico para o semestre suplementar, intitulado 2020.3 

  
Como previsto no calendário acadêmico da Comissão, o retorno das atividades ocorrerá 
inicialmente de forma remota, no dia 3 ou 9 de novembro de 2020. A viabilidade do ensino 
remoto foi avaliada a partir de resultados da pesquisa socioeconômica realizada pela 
CE, entre os dias 20 e 28 de agosto com os docentes, discentes e técnico-administrativos. 
  
De acordo com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação -PROGRAD, após a aprovação do 
plano de retorno, a instituição realizará ações para a capacitação de professores e técnicos, 
referente ao uso do ambiente virtual de aprendizagem, e o lançamento de Editais de amparo 
a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, possibilitando a compra de equipamentos 
tecnológicos e acesso à internet. 
 

Na pauta do CONSU consta: Relatório Final e seus respectivos apêndices, produzido pela 

Comissão Especial (CE) instituída pela Portaria n. 931/2020-CONSU; Minutas de Resoluções 

em aberto no plenário (autorização de atividades remotas da Graduação e da Pós – 

Graduação).  

A reunião será realizada remotamente e aberta ao público, às 14h30, por meio da 

plataforma da RPN, o link será disponibilizado a partir do momento que iniciar a reunião. 

 

Contato para Entrevista:  

Profa. Dra. Elda Gomes 

Pró –Reitora da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROGRAD) 

 



Profa. Dra. Danielle Guimarães  

Presidente da Comissão Especialra.  

 

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

Instagram – www.instagram.com/unifapoficial/ | Flickr – www.flickr.com/photos/unifap-oficial/  
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