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UNIFAP aprova retorno do ensino remoto, com 

ajustes no Calendário Acadêmico 

http://www.unifap.br/unifap-aprova-retorno-do-ensino-remoto-com-ajustes-no-calendario-academico/ 
 
As atividades reiniciam no próximo dia 2 de dezembro, com 57 dias letivos e mais de 5 mil alunos matriculados 

 

 
A presidência do Conselho Universitário (CONSU) da UNIFAP aprovou o retorno das 

atividades de ensino remoto, para o próximo dia 02 de dezembro. A decisão consta 

na Resolução n. 20, de 30 de novembro de 2020, ad referendum, apresentando a 

Reconfiguração do Calendário Suplementar 2020.3, interrompido devido à suspensão do 

fornecimento de energia elétrica – ‘apagão,’ em todo o Estado. 

 

Na Resolução n. 20/CONSU são apresentadas duas opções de Calendário Suplementar, ambas 

preservando o mesmo número de dias letivos, previstos na Proposta original do CAS 2020.3, 

ou seja, 57 dias letivos. De acordo com a PROGRAD, a escolha entre a proposta A e B caberá 

a cada colegiado da UNIFAP, tendo em vista a remarcação/manutenção de férias dos 

docentes, agendadas antes da pandemia. Desta forma, o encerramento do semestre se dará em 

momentos distintos a depender da opção de Calendário escolhida pelo Colegiado, sendo o dia 

16/03/2021 para a OPÇÃO A e 16/02/2021 para a OPÇÃO B. O retorno das atividades de 

ensino remoto – interrompidas, será nesta quarta-feira, 2 de dezembro, para ambos os 

calendários. 

CONSULTA À COMUNIDADE 

 

Em 23 de novembro, a PROGRAD enviou o Memorando Circular Nº 58/2020, com 

objetivo de apresentar uma possível proposta de Calendário Suplementar 2020.3, acolhendo 

contribuições da comunidade acadêmica. As propostas para reconfiguração do calendário 

acadêmico foram acolhidas até dia 27 de novembro de 2020, com devolutivas enviadas pelas 

coordenações de cursos, departamentos e pelos Campi da UNIFAP. 

Após análise das 22 contribuições recebidas, houve 15 manifestações favoráveis à Proposta de 

Reconfiguração do CAS 2020.3. Para essa retomada, foi considerado o Auxílio Financeiro 

pago aos alunos para semestre remoto; o Planejamento e organização das coordenações e 

docentes de conteúdos a serem oferecidos no semestre 2020.3; a oferta de mais de 500 

(quinhentos) Componentes Curriculares nos 4 Campi e, ainda, a matrícula de mais de 5.000 

mil alunos na graduação e pós-graduação. 

 
 

 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

http://www.unifap.br/wp-content/uploads/2020/11/Memorando_Circular_calend%C3%A1rio_2020.3.pdf


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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