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APRESENTAÇÃO 

 

 

OLÁ! 

 

Este Guia apresenta informações acerca do que estabelece a 

Resolução Nº 14/2020 – UNIFAP/CONSU, que regulamenta o Ensino Remoto 

no âmbito da UNIFAP, em caráter especial, e o Calendário Suplementar (CAS) 

para os cursos presenciais e a distância de graduação e pós-graduação na 

Universidade Federal do Amapá, frente ao contexto da Pandemia da Covid-19. 

 

Aqui você encontrará orientações básicas no formato de pergunta e 

respostas sobre a implantação do Ensino Remoto, o CAS e o Período Letivo 

Suplementar 2020.3 a serem realizados pelos discentes e docentes da nossa 

universidade. Por se tratar de um novo formato de atividades da UNIFAP, é 

importante que se leia tudo com muita atenção! 
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FIQUE ATENTO! AQUI DESTACAMOS ALGUMAS DATAS IMPORTANTES 

PRESENTES NO CALENDÁRIO ACADÊMICO SUPLEMENTAR 2020.3, 

APÊNDICE II DA RESOLUÇÃO 14/2020 – CONSU/UNIFAP: 

 

 

15 a 16/10/2020 – Prazo para solicitação de 

destracamento de Curso - Aluno envia 

solicitação para o email: derca@unifap.br. 

 

15 a 18/10/2020 – Inscrições online para o 

Auxílio Financeiro para   aquisição de 

equipamento eletrônico e pacote de internet - 

(preenchimento do questionário do 

CADASTRO ÚNICO NO SIGAA e ADESÃO). 

 

19 a 23/10/2020 – Período de matrícula - Aluno 

Via SIGAA. 

 

24/10 – Processamentos das Matrículas pelo 

DERCA. 

 

26 a 30/10/2020 – Período de ajuste de 

matrícula pelas Coordenações de Curso. 

 

30/10/2020 – Resultado Definitivo - Auxílio 

Financeiro. 

 

03/11/2020 – Início do semestre letivo 2020.3 

de forma remota. 

 

16/01/2021 – Término do Semestre 2020.3 

13 A 16/10 – Ofertas dos colegiados para 

Atividades curriculares remotas. 

 

13 a 30/10 – Plano de Formação Inicial – 

Planejamento Pedagógico das ações para o  

PLS e acolhimento e orientações, antes da 

retomada das atividades acadêmicas. 

 

17 a 18/10 – Homologação das Ofertas pelos 

Departamentos. 

 

24/10 – Processamentos das Matrículas pelo 

DERCA. 

 

26 a 30/10 – Preenchimento do PAID 2020.3 

pelos docentes. 

 

26 a 30/10 – período de ajuste de matrícula. 

 

03 a 06/11 – Período de homologação do PAID 

2020.3 pelo chefe do Departamento. 

 

14 a 18/11 – Preenchimento do Plano de 

Ensino adaptado. 
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1. O que a UNIFAP entende por Ensino Remoto? 

 

Entende-se como ensino remoto uma estratégia de ensino adotada 

fora da sala de aula presencial, mediada por tecnologias (digitais ou não), 

quando existe a necessidade de distanciamento físico entre os sujeitos 

envolvidos com o processo educativo. Essa estratégia será utilizada na UNIFAP 

excepcionalmente durante o Período Letivo Suplementar (PLS) 2020.3 ou 

enquanto durar a Pandemia do COVID-19, podendo estender-se para o período 

de retorno às atividades presenciais. 

O Ensino Remoto, foi uma forma encontrada pela UNIFAP de retomar 

as atividades de ensino nos cursos de graduação e pós-graduação da maneira 

mais eficiente possível, considerando o momento atual de pandemia, sem que 

haja prejuízos para nossa comunidade acadêmica. Eles ocorrerão remotamente 

(sem atividades presenciais), por meio de ferramentas de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) e serão utilizados, preferencialmente, os 

recursos tecnológicos disponíveis na Turma Virtual do SIGAA. Para este Ensino, 

serão oferecidos um calendário acadêmico excepcional – o Calendário 

Acadêmico Suplementar (CAS). Nesse período, a realização da MATRÍCULA É 

FACULTATIVA para os estudantes e aqueles que não aderirem a esse formato 

de estudos não serão prejudicados. O período suplementar de 2020.3 não será 

contabilizado para a Perda de Vaga. 

 

2. Em que consiste o Período Letivo Suplementar (PLS)? 

 

Consiste em um período letivo especial, viabilizado pelo CAS, com a 

oferta de componentes curriculares e outras atividades acadêmicas em formato 

remoto, que serão realizadas por meio de ferramentas de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs). 
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3. Qual a diferença entre Ensino Remoto e Educação a 

distância? 

 

O Ensino Remoto refere-se à realização de atividades de ensino 

mediadas pelo uso de tecnologias, caracterizadas pelo conjunto de ações de 

ensino-aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais, no 

contexto de pandemia e em caráter, exclusivamente, emergencial e provisório. 

Já a Educação a Distância configura-se como modalidade educacional com 

configuração didático-pedagógica própria e definida pelo Decreto MEC nº 9.057, 

de 25 de maio de 2017. O Ensino Remoto diferencia-se dos cursos oferecidos 

na modalidade EaD, principalmente, por se tratarem de estudos remotos 

voltados aos estudantes da graduação presencial que estão limitados a um 

período de oferta, definido no CAS como PLS 2020.3, em caráter emergencial 

devido à Pandemia da Covid-19 e todas essas atividades planejadas para este 

período deverão ser concluídas durante o PSL. 

 

4. A Resolução que trata do ensino remoto na UNIFAP é 

somente para os acadêmicos da graduação? 

 

Não. O ensino remoto é para alunos de Graduação e Pós-Graduação 

no âmbito da UNIFAP. 

 

5. Como ficarão os períodos letivos de 2020.1 e 2020.2? 

 

Os períodos de 2020.1 e 2020.2 serão ofertados, independente do 

formato pedagógico do ensino a ser aplicado e sem prejuízos aos discentes, tão 

logo se reestabeleça o retorno do Calendário Acadêmico 2020.1 que está 

suspenso. Os períodos letivos de 2020, quando do seu retorno, não seguirão o 

calendário civil. 
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O semestre de 2020.1 será retomado posteriormente, portanto 

permanecerá suspenso, até que haja nova decisão da UNIFAP, a partir da 

avaliação das condições sanitárias do Estado e das possibilidades estruturais da 

nossa Instituição. Caso os CC presentes no Período Letivo (PL) 2020.1 sejam 

ofertados no PLS 2020.3, em que o estudante já tenha se matriculado em PL 

2020.1, eles poderão ser cursados no PLS 2020.3. Ao aluno aprovado em CC 

ofertado no PLS, terá o cancelamento da matrícula do mesmo CC que estava 

sendo cursado no período letivo 2020.1, por meio de solicitação do coordenador 

do curso, via SIPAC, ao DERCA. 

 

6. Atividades práticas obrigatórias, tais como estágio 

supervisionado, estão incluídas nesta modalidade? 

 

Sim. Os Componentes Curriculares de prática de atividades e 

atividades como estágios obrigatórios, internatos e de laboratório estão inclusos 

no Ensino Remoto, desde que estejam de acordo o que dispõem a Portaria N. 

544/2020 do MEC. O Ensino Remoto tem o propósito de oferecer um 

ecossistema educacional que forneça acesso temporário e planejado a suportes 

de ensino e instrução, em resposta a suspensão das atividades acadêmicas 

presenciais em tempos de Pandemia do Covid-19 e em formato de ensino 

distinto da Educação à Distância, que é uma modalidade de ensino planejada 

como proposta pedagógica, materiais, ambientes e formato próprios. 

 

7. Os Componentes Curriculares Obrigatórios serão ofertados 

no PLS? 

 

Sim. No PLS serão ofertados componentes curriculares de caráter 

eletivo, optativo e/ou obrigatório que possam ser viabilizados a partir do interesse 

mútuo dos discentes e docentes. Quando do retorno das atividades presenciais, 
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os componentes curriculares obrigatórios serão ofertados nos períodos letivos 

regulares 2020.1 e 2020.2, de forma a não prejudicar o discente que necessite 

cursar e opte por não aderir ao PLS. 

 

8. O discente que optar por não aderir ao CAS, sejam em 

disciplinas obrigatórias ou não, ficará prejudicado quanto ao ensino? 

 

Não. É assegurado que não haverá prejuízos aos discentes que não 

participarem de atividades de ensino e aprendizagem no PSL. É facultada aos 

discentes a matrícula de CC e de outras atividades acadêmicas no PLS, proposta 

pelas coordenações e/ou outras entidades. E caso o discente opte por realizar 

matrícula, e ao final seja reprovado no CC durante o PLS, o insucesso será 

excluído de seu Histórico Escolar, não havendo ainda distinção em seu histórico 

do CC ter sido feito no modelo remoto 

 

9. Os discentes com deficiência visual (cegueira, baixa visão ou 

visão monocular), auditiva/surdez, física/motora, mental/intelectual, 

múltipla ou com Transtorno do Espectro Autista matriculados receberão 

apoio pedagógico? 

 

Sim. Os Discentes com deficiência visual (cegueira, baixa visão ou 

visão monocular), auditiva/surdez, física/motora, mental/intelectual, múltipla ou 

com Transtorno do Espectro Autista matriculados em atividades de ensino e de 

aprendizagem não presenciais, receberão materiais adaptados às suas 

necessidades pelos profissionais envolvidos nas referidas atividades (docência, 

coordenação de curso, Equipe Psicossocial da PROEAC, Equipe Pedagógica 

dos Campi, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), e outros Núcleos que 

visem oferecer apoio pedagógico e psicopedagógico ao estudante).  
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Estende-se o trabalho da equipe psicossocial da PROEAC ao suporte 

de discentes com agravos psíquicos (depressão, transtornos de ansiedade, 

entre outros) durante e após o PLS. 

As estratégias didáticas utilizadas durante a vigência do PLS devem 

garantir os requisitos de acessibilidade (comunicacional, metodológica, atitudinal 

e outras). 

Sugere-se ao discente com deficiência que informe os setores de 

inclusão dos campi tão logo realize a sua matrícula para definirem em conjunto 

com os docentes, as adaptações necessárias as especificidades individuais de 

cada discente. 

 

10. O Docente deverá apresentar Plano de Ensino para ofertar 

Componente curricular (CC) no PLS?  

 

Sim. O docente deverá encaminhar à coordenação do curso o Plano 

de Ensino Emergencial em até 10 dias antes da matrícula dos discentes para 

ampla divulgação dos CC ofertados no PSL, no site da coordenação. O Plano de 

Ensino será alterado, pela PROGRAD, provisoriamente e por tempo 

determinado para se adaptar ao meio não presencial, considerando que o 

formato a ser adotado deverá ser composto de atividades síncronas e 

assíncronas. O Docente deverá encaminhar às coordenações de curso, o Plano 

de Ensino Emergencial do CC que será ofertado no PLS, excepcionalmente, 

para fins de apreciação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e validação pelas 

coordenações, as quais encaminharão aos departamentos/Campi. É importante 

atentar que a avaliação final, excepcionalmente, deverá ser realizada dentro do 

período em que o componente curricular for cadastrado, devendo o docente 

informá-la no Plano de Ensino Emergencial do CC. 

O plano de ensino emergencial deverá ser elaborado e executado por 

um ou mais docentes, devendo conter: I - Identificação da natureza de ensino 
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não presencial; II - Número de vagas (conforme determinado no PPC dos 

cursos); III - O horário de atendimento do professor aos discentes, extra sala 

virtual; IV - Metodologia; V - Procedimentos para avaliação da aprendizagem; VI 

– Validação da frequência (conforme Art. 16 desta resolução); VII – cronograma 

de aulas; e VIII - referências bibliográficas. 

 

11. Será possível defesa de TCC (graduação e pós-graduação) na 

UNIFAP durante o PLS? 

 

Sim. Além dos CC do tipo disciplina, as coordenações de curso 

poderão autorizar, no PLS, a realização de bancas de trabalhos acadêmicos por 

meio de plataformas de videoconferência. A constituição da Banca Examinadora 

deverá atender as regulamentações da CTCC de cada curso. 

As apresentações de TCC deverão ser realizadas de forma não 

presencial, devendo seguir as regras gerais institucionais e às específicas de 

cada curso no que diz respeito ao TCC.  

A participação de todos os membros da banca, inclusive do (s) 

discente (s), se darão por meios digitais diversos, a critério do professor 

orientador em consenso com seu (s) orientando (s). 

A responsabilidade pelo contato, agendamento e conexão com os 

membros da banca será do professor orientador e/ou professor da disciplina, que 

poderá contar com a ajuda de analista e/ou técnico em tecnologia da informação 

e/ou secretário de curso/campus/departamento; 

Para garantir que a apresentação seja pública, o professor orientador 

deverá publicar o link de acesso no sítio eletrônico do 

curso/campus/departamento em até 72 horas antes do evento; 

A Ata de apresentação do TCC deverá ser assinada digitalmente por 

todos os membros, devendo ser encaminhada para o e-mail da coordenação. 
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12. Será possível a realização de Estágio Supervisionado 

Obrigatório (ESO) durante o PLS? 

 

Sim, quando houver consenso entre a Comissão de Estágio 

Supervisionado Obrigatório (CESO), Coordenação do Curso, orientador e o 

discente. O prazo para matrícula do ESO no PLS deverá obedecer ao Calendário 

Acadêmico Suplementar. O aluno matriculado no ESO no período letivo 2020.1 

suspenso, que cumpriu a CH prática presencial até a suspensão das atividades 

de ensino, poderá ser matriculado em ESO no PLS, para dar continuidade as 

atividades pendentes de forma única. 

O plano de trabalho de ESO, quando cabível, deverá ser elaborado e 

enviado pelo discente por meio eletrônico a coordenação. Cabe ao professor 

responsável pelo estágio obrigatório, com anuência da Comissão de Estágio, 

quando houver, aprovar o plano para a realização dos conteúdos não práticos, 

os quais devem ser cumpridos na modalidade não presencial. Quando couber, 

a apresentação e/ou entrega do relatório do ESO à banca examinadora, deverá 

ser realizada de forma não presencial. 

Para fins de integralização do ESO, o discente deverá enviar para o 

professor orientador a versão final do relatório, quando couber, até a data limite 

estabelecida pelo cronograma do CAS. A carga horária obtida em estágios 

supervisionados extracurriculares será contada para cumprimento do currículo 

pleno, mediante avaliação da Comissão de Estágio Supervisionado 

 

13. Será possível a realização de Atividade Complementar (AC) 

no PLS? 

 

Sim. O aluno matriculado em AC no período letivo 2020.1 suspenso, 

que cumpriu ou não a CH prevista no PPC do curso poderá ser matriculado em 
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AC no PLS, quando couber. O prazo para matrícula das AC, no PLS deverá 

obedecer ao Calendário Acadêmico Suplementar. 

As comprovações das atividades complementares da graduação 

deverão ser entregues a Coordenação de curso, por meio de correio eletrônico 

(e-mail) ou requerimento online (documentação em anexos). A validação das 

atividades complementares realizados de forma não presencial, deverão ser 

validadas pelas coordenações de curso, para contabilização da CH do discente. 

O aluno matriculado em AC no período letivo 2020.1 suspenso que cumprir este 

CC no PLS, estará isento do mesmo quando da retomada desse período letivo 

suspenso. 

 

14. As atividades do ensino remoto estabelecidas no Calendário 

Acadêmico Suplementar deverão ser concluídas em que momento? 

 

Todas as atividades de ensino do PLS deverão ser concluídas dentro 

do calendário suplementar 2020.3.  

 

15. Será realizado o registro da frequência dos discentes no 

PLS? 

 

Sim. E o registro da frequência no SIGAA ocorrerá normalmente nas 

atividades de ensino. Nas atividades assíncronas terá flexibilização do registro 

de frequência, considerando o acesso dos discentes aos conteúdos propostos, 

bem como a execução de tarefas disponibilizadas no SIGAA. Nas atividades 

síncronas o registro da frequência será normal, sendo que na eventual limitação 

de internet, o docente deverá considerar outros meios para o registro da 

frequência. 
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16. Serão realizadas avaliações (parciais e finais) no PLS? 

 

Sim. As avaliações (parciais e finais) deverão ser flexibilizadas, 

podendo ser feitas nas formas discursivas, objetivas, orais, portfólio, fóruns 

(interface assíncrona), lista de exercícios e testes, simulados ou estudo de caso, 

debates entre os alunos, resenha, autoavaliação, quis online, dentre outros de 

acordo com a característica do CC. 

 

17. O discente tem direito a segunda chamada no PLS? 

 

Sim. O discente tem direito a segunda chamada, de acordo com o 

Regulamento de Ensino, com igual tempo para realização da avaliação, 

solicitando via requerimento on-line à coordenação do curso, observados os 

prazos estabelecidos na Resolução N. 26/2011 – CONSU/UNIFAP, que trata da 

sistemática de avaliação da aprendizagem no âmbito da UNIFAP. 

 

18. O discente poderá cursar mais de uma CC no mesmo 

horário? 

 

Não. Bem como, o discente só poderá cursar no PLS o máximo de 

horas previsto no PPC do curso. 

 

19. Existirá prioridade de oferta de CC no PLS? 

 

Sim, será priorizado CC que não necessitem da utilização de espaço 

físico, a exemplo das atividades de laboratório, atividades de campo. Na hipótese 

da oferta de componentes que necessitem utilizar instalações dentro ou fora dos 

campi da UNIFAP excepcionalmente, que seja levado em consideração as 

recomendações sanitárias vigentes. 
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20. Os laboratórios poderão ser utilizados por 

discentes/docentes? 

 

De modo excepcional, sim. O caso deve ser submetido à apreciação 

da Coordenação do Curso. Na hipótese da oferta de componentes que 

necessitem utilizar instalações dentro ou fora dos campi da UNIFAP 

excepcionalmente, que seja levado em consideração as recomendações 

sanitárias vigentes. Vale atentar que, a oferta de componentes curriculares no 

PLS não deve constituir ação que resulte em exigir que servidores (as) técnico-

administrativos, docentes ou colaboradores terceirizados da UNIFAP deixem de 

seguir as medidas de enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no país, 

destacando que o direito à vida se sobrepõe a todos os demais. 

 

21. Será construído um novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

para os cursos da UNIFAP aderirem ao PLS? 

 

Não. A substituição temporária e excepcional das atividades letivas 

presenciais por atividade de ensino remoto não implicará na adequação dos 

PPC. Durante a realização do PLS, será permitida a oferta de atividades de 

ensino e de aprendizagem não presenciais, mantendo-se a ementa e a carga-

horária total dos componentes curriculares conforme o PPC de cada curso, 

assim como respeitando-se as exigências de pré-requisitos. 

Caberá às coordenações de curso, por meio de ser NDE, propor a 

relação dos CC que apresentam compatibilidade de oferta no formato não 

presencial. O NDE de cada curso, encaminhará a coordenação de cada curso a 

relação de CC classificados como possíveis de serem ofertados no PLS, que 

remeterá às direções de departamentos/campi para anuência dos docentes em 

relação a oferta de CC no PLS. 
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22. Será obrigatório a oferta de CC propostas pelas 

coordenações de curso? 

 

Não. É facultado aos docentes a oferta de CC e outras atividades 

acadêmicas no PLS, propostas pelas coordenações. No caso de impossibilidade 

de oferta de CC de forma remota, estas deverão ser justificadas pelos 

respectivos docentes (autodeclaração por escrito) para apreciação do NDE de 

cada colegiado e registrado junto a PROGRAD pelos departamentos/Campi. 

 

23. Quem fará o cadastro de turmas das CC no SIGAA durante o 

PLS? 

 

A Coordenação de curso. A coordenação de curso deverá realizar o 

cadastro de turmas no SIGAA, por meio da funcionalidade “Solicitação de 

abertura de turma de férias”. 

 

24. Quais os pré-requisitos para o docente ofertar CC no PLS? 

  

 O docente que ofertar CC no formato não presencial deverá, 

necessariamente: 1) autodeclarar que se encontra apto a ministrar seu CC no 

formato não presencial, de maneira emergencial e temporária; 2)Ter realizado 

ou estar realizando o Curso de Formação de Professores para atuar em 

ambiente virtual de aprendizagem remota, ofertado pela UNIFAP; 3) ter 

formação para exercer atividades não presenciais ou 4) ter experiência prévia no 

ensino não presencial, devidamente comprovada à direção do 

departamento/campi. 
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25.  Qual a principal plataforma para oferta de CC no PLS? 

 

A Turma Virtual do SIGAA. O docente que se disponibilizar a ofertar 

CC, no PLS, deverá utilizar a Turma Virtual do SIGAA para ministrar os 

componentes. As atividades e componentes curriculares mediados por 

tecnologias poderão fazer uso de diversas estratégias, dentre estas: 1) Uso de 

ambientes virtuais, tais como SIGAA, Moodle, Classroom, Microsoft Teams e 

RNP; 2) Palestras, mesas-redondas, por meio de lives e/ou videoconferências; 

3) uso das redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube, blog, WhatsApp; 

4) Uso de chat, fórum; 5) Produção de jogos, livros digitais interativos, 6) 

Curadoria de conteúdo ou vídeos; e 7)  Outras estratégias de escolha do/a 

docente. 

O NTI/PROGRAD/DEAD disponibilizarão uma lista de ferramentas 

tecnológicas, atividades e práticas pedagógicas que poderão ser utilizadas e 

desenvolvidas pelos docentes, ficando a critério de cada docente a utilização 

dessas. 

Para escolha de ferramentas tecnológicas, sugere-se que o docente 

considere a utilização daquelas que permitam melhor acesso aos discentes, 

como fóruns, apostilas, instruções programadas, lista de exercícios, 

questionários, considerando que a principal forma de acesso se dá através de 

smartphone. 

A condução rotineira do trabalho do docente deve se dar por meio do 

Plano de Ensino Emergencial, acompanhado de indicação de materiais didáticos 

que contenham os conteúdos a serem estudados, bem como, quando 

necessário, de aulas gravadas ou outras formas de apresentação do conteúdo e 

de interação com os discentes. 

A produção de vídeos e/ou geração de Web conferências fica a cargo 

do docente e as gravações dele podem ser disponibilizadas de forma que 
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permitam o acesso, preferencialmente de forma assíncrona, a todos os discentes 

matriculados na turma. 

As Web conferências, mesmo que gravadas e com presença 

facultativa, quando realizadas devem observar, obrigatoriamente, a coincidência 

com os respectivos horários das aulas previstos no início do semestre para que 

se evitem horários coincidentes com outras aulas também transmitidas. 

O docente poderá, a seu critério, realizar encontros (atividades) 

virtuais com os discentes, no horário regular de aula do CC, utilizando 

ferramentas de tecnologia de informação e comunicação (TIC) como as referidas 

no caput deste artigo. 

 

26. As CC ofertadas no PLS terão número de vagas pré-

estabelecidos? 

 

Sim, o número de vagas ofertadas para os CC será definido conforme 

estabelecido no PPC de cada Curso. Será permitido a oferta de turmas entre 

cursos/departamentos/campi desde que respeitado a equivalência do CC. A CH 

diária de cada CC fica a critério dos colegiados de curso, de acordo com o turno 

estabelecido no edital do processo seletivo. 

Para os cursos com número reduzido de discentes ativos, não terá 

número mínimo de vagas ofertadas para os CC. 

 

27.  A carga horária docente deverá ser registrada? 

 

Sim, no PAID/SIGAA. A carga horária das atividades de ensino, 

respeitando a excepcionalidade e a particularidade das atividades acadêmicas 

desenvolvidas enquanto durar o isolamento social, deve ser registrada, 

considerando que: 
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1) Fica autorizado ao docente registrar, na carga horária declarada no 

Plano de Atividades, três horas de preparação de conteúdos a cada uma 

hora/aula de atividade acadêmica remota ministrada ao discente na graduação 

e/ou na pós-graduação. 

2) De acordo com o Colegiado, a carga horária das atividades 

acadêmicas remotas executadas por mais de um docente poderá ser registrada 

integralmente por todos os docentes envolvidos, na graduação e na pós-

graduação. 

3) Ao docente fica autorizado registrar, na carga horária declarada no 

Plano de Atividades, uma mesma disciplina ofertada a mais de um curso ou 

programa de pós- graduação. 

4) Ao docente fica autorizado registrar, na carga horária declarada no 

Plano de Atividades Docente, as capacitações por ele oferecidas, como atividade 

de ensino. 

5) Para fins de progressão funcional, a carga horária das atividades 

de ensino registrada no Período Letivo Suplementar será acrescida em um dos 

semestres regulares, à escolha do docente, no interstício de progressão 

docente. 

6) A carga horária das atividades de ensino remotas executadas por 

até dois docentes será registrada integralmente para cada docente. 

7) A partir de três docentes, a carga horária será dividida entre os 

docentes, de acordo com o registro da turma, respeitada disposição em contrário 

prevista no projeto pedagógico do curso. 

8) Para turmas com mais de dois docentes responsáveis, a carga 

horária integral dos componentes curriculares será contabilizada aos docentes 

quando a relação discente/docente for igual ou superior a 30. 

9) Ao docente fica autorizado registrar, na carga horária declarada no 

Plano de Atividades Docente, toda e qualquer atividade remota que ele venha a 

desenvolver como: capacitações, mini cursos, treinamentos, etc., visando 
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resguardar ao docente a oportunidade de trabalhar em meio digital, sem prejuízo 

das disciplinas de seu curso que, por ventura, não possam ser oferecidas 

remotamente. 

 

28. Há limite de oferta de CC por turma? 

 

Não. A Resolução CONSU n. 014/2020, não estabelece limites de CC 

e outras atividades acadêmicas a ser ofertadas no PLS. Todavia, a definição dos 

CC ofertados compreende um conjunto de fatores que devem ser levados em 

consideração pelos NDE/Coordenações de Curso: 

1. O número reduzido de dias letivos do CAS 2020.3; 

2. A exequibilidade da Carga Horária do CC no período letivo de 11 

semanas; 

3. A observância ao Carga Horária Semanal de trabalho dos docentes 

que compõe o Curso, de modo que não ultrapasse o Regime de 

Trabalho para qual foi contratado; 

4. Não comprometimento do aproveitamento/rendimento dos 

discentes, caso tenham muitos CC, ou com Carga Horária 

demasiada para cumprimento no Semestre Letivo de 11 semanas; 

 

29. Quando o Docente deverá fazer a autodeclaração de 

inviabilidade de oferta do CC? 

 

De acordo com o que dispõe o art. 9º, § 1º, os componentes curriculares 

que não puderem ser ofertados de forma não presencial e que não se 

enquadrem neste artigo, deverão ser justificados pelos respectivos Docentes 

(autodeclaração por escrito) para apreciação do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) de cada colegiado e registrados junto à Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROGRAD) pelos Departamentos/Campi. 



20  

 A PROGRAD/COEG disponibilizou às Coordenações o modelo 

sugestivo de autodeclaração que pode ser empregado pelos docentes neste 

caso. 

 A declaração também pode ser transcrita no SIPAC, por meio do 

Módulo Protocolo > Documentos > Cadastrar documentos. A ferramenta 

permitirá que o docente transcreva a autodeclaração, realize a assinatura digital 

e já encaminhe à sua Coordenação de Curso. Fica a critério da 

Coordenação/Docente definir o meio mais conveniente a ser empregado para 

este rito. 

 

30. Quando o Docente deve fazer a autodeclaração de que está 

habilitado para ministrar CC no formato não presencial? 

 

De acordo com o Art. 23, o docente que ofertar CC no formato não 

presencial deverá apresentar autodeclaração que se encontra apto a ministrar 

seu CC no formato não presencial, de maneira emergencial e temporária. 

A PROGRAD/COEG disponibilizou às Coordenações modelo sugestivo 

de autodeclaração que pode ser empregado pelos docentes neste caso. Os 

Departamentos/Campi remeterão as autodeclarações à PROGRAD para fins de 

registro, 

A declaração também pode ser transcrita no SIPAC, por meio do 

Módulo Protocolo > Documentos > Cadastrar documentos. A ferramenta 

permitirá que o docente transcreva a autodeclaração, realize a assinatura digital 

e já encaminhe à sua Coordenação de Curso. 

A comprovação da habilitação no ato da autodeclaração, fica a critério 

das Coordenações de Curso. Todavia, o docente deve estar ciente de que, a 

qualquer tempo, quando solicitado pela Administração, deverá apresentar tal 

comprovação. 



21  

Fica a critério da Coordenação/Docente definir o meio mais 

conveniente a ser empregado para este rito. 

 

31. Considerando que o CAS 2020.3 possui 57 (cinquenta e 

sete) dias letivos, compreendendo 11 (onze) semanas letivas, como 

configura-se a distribuição da Carga Horária dos CC durante o semestre? 

 

Abaixo apresentamos um rol de quadros que subsidiarão o 

docente/Coordenação na distribuição da carga horária semanal de aulas, levando 

em consideração a CH do CC e as semanas letivas, veja na Tabela 1 e 2: 

 

Tabela 1: Quadro de semanas X cargas horárias semanais, excluindo-se os dias 

facultados e feriados e finalização do Semestre Letivo Suplementar (SLS). 

Semana Dias letivos Horas semanal Horas- aula 
semanal 

1ª Semana 3, 4, 5, 6 e 7 de novembro 25 h 30 h-a 

2ª Semana 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de novembro 30 h 36 h-a 

3ª Semana 16, 17, 18, 19 e 21 de novembro 25 h 30 h-a 

4ª Semana 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro 30 h 36 h-a 

5ª Semana 30 de nov. e 1, 2, 3, 4 e 5 de 
dezembro 

30 h 36 h-a 

6ª Semana 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de dezembro 30 h 36 h-a 

7ª Semana 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de dezembro 30 h 36 h-a 

8ª Semana 21, 22 e 23 de dezembro 15 h 18 h-a 

9ª Semana 28, 29 e 30 de dezembro 15 h 18 h-a 

10ª 
Semana 

4, 5, 6, 7, 8 e 9 de janeiro 30 h 36 h-a 

11ª 
Semana 

11, 12, 13, 14 e 15 de janeiro 25 h 30 h-a 

CARGA HORÁRIA TOTAL 285 h 342 h-a 

Obs.: foram excluídos os dias 26 de dezembro de 2020 e 2 de janeiro de 2021 por se 

compreender que não devem ser dias letivos já que são sábados subsequentes à dias de 

feriados, se estes entrarem para a soma a carga horária total se somará a 10h resultando em 

295h. 
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Tabela 2: Quadro exemplificativo da quantidade de disciplina que cabem 

na carga horária do Semestre Letivo Suplementar (SLS) 

285 horas suportam 1ª Disc. 2ª 
Disc. 

3ª 
Disc. 

4ª 
Disc. 

5ª 
Disc. 

6ª 
Disc. 

Ch 
total 

105h 90h 45h 30h   270 h 

90h 90h 60h 45h   285h 

90h 60h 45h 45h 45h  285h 

60h 60h 60h 45h 30h 30h 285h 

 

32. Como ofertar disciplina com carga horária superior a 75 h 

aula, sem comprometer a carga horária semanal de trabalho do docente 

com Regime de Trabalho de 40h/40DE? 

      

Pela necessidade de se esclarecer como poderão ser ofertadas e 

contabilizadas as cargas horárias para os docentes que ministrarem 

Componentes Curriculares (CC) no PLS elaborou-se os alguns esclarecimentos. 

O art. 5o RESOLUÇÃO nº 020/2015 – CONSU/UNIFAP, de 13 de agosto de 

2015 traz: 

Art. 5º A carga horária semanal mínima de ensino, destinada 

exclusivamente à execução de aula, será de 8h, e a máxima variará de 
acordo com a seguinte especificação:  
I para professor 40h/DE ou 40h que esteja desenvolvendo atividade de 
pesquisa e/ou extensão, caberão 12h semanais, sendo-lhes facultado 
assumir carga horária máxima de até 16h no ensino, desde que isso 
não ultrapasse as 40h/semanais.  
II para professor 40h/DE ou 40h que não esteja vinculado a atividades 
de pesquisa e/ou extensão, caberão 16h semanais;  
III para professor 20h caberão até 10 horas semanais;  
IV para Professor Substituto considerar-se-á, em caso de contrato de 

20h, 10h semanais, e para contrato de 40h, o teto será de 20h 
semanais.  

 
Considerando-se também a RESOLUÇÃO Nº 06/2016 - CONSU De 

1º de março de 2016, no que couber, informa-se que os NDE juntamente com o 

colegiado devem se atentar para que a carga horária de atividades de ensino 

dos docentes quando somada as demais cargas horárias de pesquisa e 

extensão para não ultrapassarem as cargas horárias de seus respectivos 
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regimes de trabalho de 40h (DE), 40h ou 20h. Ressalta-se que professores 

substitutos podem utilizar a carga horária máxima para ensino. 

Lembrando-se que as referidas cargas horárias mínimas e máximas 

observadas no art. 5º da resolução 20 de 2015 nesta apresentam uma carga 

horária igual para o planejamento podendo-se dizer que carga horária total 

semanal de cada docente destinada as atividades de ensino constavam de no 

mínimo 16 horas e máximo de 32 horas (isto já somadas com a carga horária de 

planejamento, ou seja, 8h+8h=16h ), sendo que para os docentes de 40h DE ou 

40h cabiam 24 horas (já somadas as horas para planejamento). Não obstante, 

as atividades a serem desenvolvidas no ensino remoto contam com uma carga 

horária para planejamento de até 3 horas a cada uma hora de atividades 

desenvolvidas com isso, criou-se os quadros abaixo para exemplificar as 

cargas horárias das disciplinas de acordo com adoção da carga horária para 

planejamento escolhida, se 3 horas para cada hora, ou ainda, quando se o 

docente facultar no preenchimento do PAID à prerrogativa que é conferida ao 

professor no art. 60, § 1º, ou seja, o docente pode, por conveniência e 

oportunidade, adotar  uma relação proporcional menor, ou seja, duas horas 

para cada hora. 

 
33. Qual a quantidade de docentes necessários por carga horária 

de disciplina? 

 

A seguir apresentam-se as tabelas (3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9) com as 

possibilidades de cargas horárias de disciplinas com 3 horas de planejamento 

para cada hora aula de atividade desenvolvida. Veja: 
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Tabela 3: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 120 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 

docente em cima 
das h-a 

Total no SLS 120 h 144 h-a =(3x144)+120=552 
Por semana 10,9 h média de 13 h-a 50,1 

Por dia 2,1 h 2,5 h-a 9,7 
Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 

disciplina  
3 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para cada um dos três docentes (média aproximada) 
17h 

 

Tabela 4: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 105 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 

docente em cima 
das h-a 

Total no SLS 105 h 126 h-a =(3x126)+105=483 
Por semana 9,5 h 11,5 h-a 43,9 

Por dia 1,8 h 2,2 h-a 8,5 
Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 

disciplina  
3 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para cada um dos três docentes (média aproximada) 
15h 

 

Tabela 5: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 90 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no PLS 90 h 108 h-a =(3x108)+90=414 

Por semana 8,2 9,8 h-a 37,6 

Por dia 1,6 h 1,9 h-a 7,3 

Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 
disciplina  

3 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para cada um dos três docentes (média aproximada) 
13h 
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Tabela 6:  Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 75 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no PLS 75 h 90 h-a =(3x90)+75=345 

Por semana 6,8 h 8,2 h-a  31,4 

Por dia 1,3 h 1,6 h-a 6,1 
Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 

disciplina  
3 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para cada um dos três docentes (média aproximada) 
11h 

 

Tabela 7 Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 60 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no PLS 60 h 72 h-a =(3x72)+60=276 

Por semana 5,5 h 6,5 h-a  25,1 

Por dia 1,1 h 1,3 h-a 4,8 
Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 

disciplina 
1 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para o docente (média aproximada) 
8h 

 

Tabela 8: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 45 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no SLS 45 h 54 h-a =(3x54)+45=207 

Por semana 4,1 h 4,9 h-a 18,8 

Por dia 0,8 h 0,9 h-a 3,6 
Nº mínimo de professores necessários para ministrar a 

disciplina 
1 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para o docente (média aproximada) 
19h 
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Tabela 9: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 30 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no SLS 30 h 36 h-a =(3x30)+36=126 

Por semana 2,7 h 3,3 h-a 11,5 

Por dia 0,5 h 0,6 h-a 2,2 
Nº mínimo de professores necessários para ministrar a 

disciplina 
1 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para o docente (média aproximada) 
12h 

 

 

 

A seguir apresentam-se as tabelas (10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) 

de cargas horárias de disciplinas com 2 horas de planejamento para cada 

hora aula de atividade desenvolvida. 

 

 

Tabela 10: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 120 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas para 
registro docente 
em cima das h-a 

Total no SLS 120 h 144 h-a =(2x144)+120=408 
Por semana 10,9 h média de 13 h-a 37,1 

Por dia 2,1 h 2,5 h-a 7,2 
Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 

disciplina  
3 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para cada um dos três docentes (média aproximada) 
12h 
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Tabela 11: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 105 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas para 
registro docente 
em cima das h-a 

Total no SLS 105 h 126 h-a =(2x126)+105=357 
Por semana 9,5 h 11,5 h-a 32,5 

Por dia 1,8 h 2,2 h-a 6,3 
Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 

disciplina  
3 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para cada um dos três docentes (média aproximada) 
11h 

 

Tabela 12: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 90 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 

docente em cima 
das h-a 

Total no SLS 90 h 108 h-a =(2x108)+90=306 

Por semana 8,2 9,8 h-a 27,8 
Por dia 1,6 h 1,9 h-a 5,4 

Nº mínimo de professores necessários para dividirem a 
disciplina  

3 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para cada um dos três docentes (média aproximada) 
9h 

Tabela 13:  Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 75 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no SLS 75 h 90 h-a =(2x90)+75=255 

Por semana 6,8 h 8,2 h-a  23,2 

Por dia 1,3 h 1,6 h-a 4,5 
Nº mínimo de professores necessários para ministrar a 

disciplina  
1 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para o docentes (média aproximada)  
23h 
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Tabela 14: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 60 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no SLS 60 h 72 h-a =(2x72)+60=204 

Por semana 5,5 h 6,5 h-a  18,6 

Por dia 1,1 h 1,3 h-a 3,6 
Nº mínimo de professores necessários para ministrar a 

disciplina 
1 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para o docente (média aproximada) 
19h 

 

Tabela 15: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 45 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no SLS 45 h 54 h-a =(2x54)+45=153 

Por semana 4,1 h 4,9 h-a 13,9 

Por dia 0,8 h 0,9 h-a 2,7 
Nº mínimo de professores necessários para ministrar a 

disciplina 
1 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para o docente (média aproximada) 
14h 

 

Tabela 16: Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes 

registradas para uma disciplina de 30 horas em 11 semanas. 

Descrição horas Horas-aula Total de horas 
para registro 
docente em 
cima das h-a 

Total no SLS 30 h 36 h-a =(2x36)+30=102 

Por semana 2,7 h 3,3 h-a 9,3 

Por dia 0,5 h 0,6 h-a 1,8 
Nº mínimo de professores necessários para ministrar a 

disciplina 
1 

Carga horária de atividades docentes semanal registrada 

para o docente (média aproximada) 
9h 

 



29  

 A divisão da Carga Horária entre 3 docentes é uma possibilidade viável, 

conforme dispõe o art. 60º, § 7º, que prevê: a partir de três docentes, a carga 

horária será dividida entre os docentes, de acordo com o registro da turma, 

respeitada disposição em contrário prevista no projeto pedagógico do curso. 

 As alternativas aqui trazidas, são proposituras que podem ser avaliadas 

pelas Coordenações de Curso/Docente, que definirão sua aplicabilidade quando 

julgar oportuno e necessária. 

 

34. A quem compete a definição do CC a ser ofertados? 

 

De acordo com o Art. 19, § 1º, cabe às coordenações de curso, por 

meio de seu NDE, propor a relação dos CC que apresentam compatibilidade de 

oferta no formato não presencial. 

 

35. Qual o período estabelecido para definição e oferta dos CC? 

 

Conforme consta no Calendário Acadêmico Suplementar – CAS 

2020.3 (Apêndice II da Resolução N. 14/2020-CONSU), o prazo para definição 

e oferta dos CC será do dia 13 a 16/10/2020. 

 

36. A quem cabe a homologação da oferta dos CC? 

 

Ao Departamento/Campi nos dias 17 e 18/10/2020. 

 

37. A PROGRAD fornecerá o Modelo de Plano de Ensino 

Emergencial adaptado ao ensino remoto? 

 

Sim. A PROGRAD/COEG disponibilizou o modelo sugestivo de Plano 

de Ensino Emergencial aos Docentes/Coordenações de Curso. O Instrumento 
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foi configurado em consonância com o estabelecido na Resolução N. 14/2020 – 

CONSU. 

 

38. Um minicurso ofertado no PLS pode ser registrado como CC 

optativa e como será regularizado? 

 

De acordo com o que consta no Art. 19, a substituição temporária e 

excepcional das atividades letivas presenciais por atividades de ensino remoto 

não implicará na adequação dos Projetos Políticos de Curso (PPC). Logo, essa 

possibilidade não é viável, pois condiciona a inserção de novo CC no PPC do 

Curso para ser validado com disciplina optativa. 

 

39. Haverá ofertas das outras atividades (diferentes de CC)?  

 

De acordo com o Art. 12º, inciso II, além dos CC do tipo disciplina, as 

coordenações de curso poderão planejar no PLS, de forma não presencial, as 

seguintes atividades: Minicursos, palestras, fóruns, seminários, simpósios, 

congressos, oficinas e outros eventos on-line, que se caracterizam como 

Atividades Complementares (AC), a critério da Comissão de Atividades 

Complementares (CAC), se houver, e Coordenação do Curso. 

Ainda, conforme disposto no Art. 60, § 9º, ao docente fica autorizado 

registrar, na carga horária declarada no Plano de Atividades Docente - PAID, 

toda e qualquer atividade remota que ele venha a desenvolver como: 

capacitações, minicursos, treinamentos, etc., visando resguardar ao docente a 

oportunidade de trabalhar em meio digital, sem prejuízo das disciplinas de seu 

curso que, por ventura, não possam ser oferecidas remotamente. 

 

40. Como será registrado o lançamento da carga horária das 

atividades (diferentes de CC) no PAID?  
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Conforme disposto no Art. 60, § 9º, ao docente fica autorizado 

registrar, na carga horária declarada no Plano de Atividades Docente, toda e 

qualquer atividade remota que ele venha a desenvolver como: capacitações, 

minicursos, treinamentos, etc., visando resguardar ao docente a oportunidade 

de trabalhar em meio digital, sem prejuízo das disciplinas de seu curso que, por 

ventura, não possam ser oferecidas remotamente. Assim, no formato do PAID a 

ser disponibilizado pelo NTI/PROGRAD haverá campos específicos para 

preenchimentos das atividades dessa natureza. 

 

41. As ofertas dos CC serão por turmas? 

 

Sim. É oportuno evidenciar que, de acordo com o Art. 29, § 1º, é 

permitido a oferta de turmas entre cursos/departamentos/campi desde que 

respeitado a equivalência do CC. 

 

42. A Qual a carga horaria de trabalho do professor no PLS? 

 

Via de regra, a carga horária de trabalho semanal do docente deve 

observar o que dispõe a Resolução n. 020/2015 – CONSU/UNIFAP, de 13 de 

agosto de 2015, atentando aos dispositivos autorizativos da Resolução n. 

14/2020 – CONSU. 

Não sendo possível abranger a carga horária semanal, prevista no 

regime trabalho do docente, por meio das ofertas de CC, a Carga horária docente 

poderá ser complementada com a realização de outras atividades previstas na 

Resolução n. 14/2020 – CONSU. 

É importante destacar que, mesmo aderindo ao ensino remoto, 

haverá casos de docentes que não poderão, por motivos diversos, oferta CC. 

Nesse caso a sua carga horária poderá ser contemplada com as demais 

atividades previstas na Resolução do Regulamento do Ensino Remoto. 
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43. Como ficam as disciplinas de professores de outros cursos, 

elas podem ser ofertadas? 

 

   A princípio, as Coordenações de Curso realizarão seu 

planejamento/organização de ofertas de CC e outras atividades, para atender as 

demandas internas do Curso. 

 Após o planejamento/organização/distribuição e havendo 

demandas de outros cursos, ao mesmo tempo em que houver docente com 

disponibilidade de atender a essas demandas, a oferta em outro curso pode 

ocorrer com a anuência de ambas as Coordenações. 

 

44. Professor substituto com contrato de CH 20H, pela 

Resolução 14 do CONSU/2020, deverá assumir apenas uma disciplina de 4 

créditos (60 h)? É isso? 

 

O docente, independentemente da Carga Horária do CC, poderá 

assumir somente a demanda de trabalho compatível com o Regime de Trabalho 

contratado. 

 

45. É possível a continuação de disciplinas iniciadas no 

semestre 2020.1, caso sejam ofertadas no semestre 2020.3? 

 

De acordo com o art. 3º, §3º, combinado art. 5º, o Período Letivo 

Suplementar (PLS) consiste em um período letivo especial, com a oferta de 

componentes curriculares e outras atividades acadêmicas em formato remoto, 

onde os prazos e procedimentos relacionados ao PLS serão estabelecidos no 

Calendário Acadêmico Suplementar e se aplicam, exclusivamente, a esse 

período letivo. 
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O art. 6º acrescenta que a realização do PLS não implica em 

suspensão ou alteração dos Períodos Letivos Regulares para os cursos de 

graduação e pós-graduação, e ainda garante que os períodos letivos 2020.1 e 

2020.2 serão ofertados, independente do formato pedagógico do ensino a ser 

aplicado e sem prejuízos aos discentes, tão logo se restabeleça o retorno do 

Calendário Acadêmico 2020.1 suspenso. 

Todavia, o art. 41 prevê que realização das atividades de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) ou Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) do 

período letivo 2020.1 suspenso, poderão ser validadas no PLS observando as 

condições previstas no Art. 13 desta resolução e no estabelecido nos PPC dos 

cursos. 

 

46. No caso da medicina não temos disciplinas, e sim módulos 

integrados que tem uma carga horaria maior que do componente curricular 

suplementar. Como proceder? 

 

Independentemente da nomenclatura, os módulos configuram como 

CC, e podem ser viabilizados em observância aos quadros demonstrativos de 

Distribuição de carga horária X horas de atividades docentes de uma disciplina, 

considerando as 11 semanas letivas. Assim, o curso terá claro quais as reais 

possibilidades de ofertas no Semestre Letivo Suplementar, considerando o CAS 

2020.3 (11 semanas). 

 

47. Como ocorrerá o pedido de cancelamento de matrícula 

previsto no artigo 37º, será realizado antes/ durante ou após o período de 

matrícula (previsto para 19 a 23/10/2020)? 

 

Em rearranjo das funcionalidades do SIGAA, a Equipe 

PROGRAD/DERCA viabilizará a matrícula dos acadêmicos no período previsto 
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no CAS, ao mesmo tempo em que cumpre ao que consta no art. 37 da Resolução 

n. 14/2020 – CONSU. 

 

48. Será obrigatório ofertar no semestre vindouro as disciplinas 

que foram suspensas no calendário 2020.1 ou todas que forem ofertadas 

no 2020.3? 

 

De acordo com o que consta no art. 7º, Parágrafo único, no caso dos 

componentes curriculares obrigatórios, eles também terão que ser ofertados nos 

períodos letivos regulares 2020.1 e/ou 2020.2, de forma a não prejudicar o 

discente que necessite cursar e opte por não aderir ao PLS, ou seja, para além 

das disciplinas já previstas no semestre 2020.1 também serão reofertadas as 

disciplinas de cunho obrigatórias ofertadas no semestre 2020.3 

 

49. O Curso de Licenciatura Intercultural Indígena já concluiu as 

disciplinas 2020.1, em período anterior à pandemia. Os acadêmicos 

indígenas estão, em sua maioria, em aldeias com pouco ou nenhum acesso 

à internet e, em muitos casos, não podem sair. O povo waiãpi, por exemplo, 

não teve nenhum caso de COVID-19 em suas aldeias até o momento. 

Assim, consideramos inviável o ensino remoto em nosso curso. Podemos 

não ofertar componentes curriculares neste PLS? 

 

O Regulamento do Ensino Remoto em seu art. 9º, prevê a oferta de 

Componentes Curriculares – CC e outras atividades acadêmicas ofertadas de 

forma não presencial com objetivo de oferecer dentro de um contexto 

educacional um acesso temporário e planejado do ensino da graduação durante 

a pandemia do COVID-19.  No caso apresentado, como observado, o ensino 

remoto não se aplica. 
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50. As disciplinas ofertadas em 2020.1 que forem reofertadas em 

2020.3 precisam ser canceladas no período 2020.1 para que os alunos 

consigam de matricular nelas novamente neste novo período? Ou não será 

necessário?  

 

Não. As Equipes do PROGRAD/DERCA/NTI viabilizarão a matrícula 

dos alunos no CAS 2020.3, sem a necessidade de cancelamento das 

matrículas/ofertas realizadas no semestre letivo suspenso. 

 

51. Tenho férias homologadas durante a vigência do semestre 

suplementar e aderi ao PLS, o que fazer? 

 

De acordo com o art. 32, os docentes que estiverem com férias 

homologadas coincidentes com o calendário do PLS deverão alterá-las, se 

optarem por ofertar atividades de ensino e de aprendizagem não presenciais 

neste período letivo. 

 

52. A quem cabe a homologação da oferta dos CC? 

 

Ao Departamento/Campi nos dias 17 e 18/10/2020. 

 

53. Só serão computadas as atividades complementares (AC), 

somente se forem ofertadas no período letivo suplementar?  

 

A Resolução n. 14/2020 – CONSU, em seu art. 58, Parágrafo único, 

prevê a validação das atividades complementares realizados de forma não 

presencial, ou seja, as atividades realizadas no PLS poderão ser utilizadas para 

contabilização de atividade complementar pelo discente. Não há vedação de 

cômputo de atividades complementares realizadas fora do CAS 2020.3 
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54. O aluno pode se inscrever antes de ser ofertada as 

disciplinas remotas? 

 

Não, pois depende da oferta da disciplina e abertura do SIGAA para 

efetivar sua matrícula. 

 

55. O plano de ensino deve contemplar todo o período do 

calendário suplementar ou pode ter menor duração? 

 

Deve observar a carga horária do CC, a distribuição das aulas 

semanais previstas no Plano de Ensino e a vigência do CAS – 2020.3 

 

56. Os coordenadores podem continuar trabalhando de modo 

remoto, não precisa cumprir horário presencial na coordenação? 

 

De acordo com o art. 18, a oferta de componentes curriculares no PLS 

não deve constituir ação que resulte em exigir que servidores (as) técnico-

administrativos, docentes ou colaboradores terceirizados da UNIFAP deixem de 

seguir as medidas de enfrentamento da pandemia da COVID-19 no país, 

destacando que o direito à vida se sobrepõe a todos os demais. 

 

57.   O discente que precisa cumprir Estágio Supervisionado 

Obrigatório está autorizado a realizá-lo presencialmente? 

 De acordo com o que consta no Art. 50, § 1º, desde que haja 

consenso entre o orientador, supervisor e o discente, a realização do CC do tipo 

ESO no PLS deverá ser exercida de forma não presencial. 
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Casos omissos na Resolução 14/2020 – CONSU/UNIFAP, serão 

discutidos pelas Pró-reitoras da UNIFAP, de acordo com suas áreas de 

competência, cabendo ao CONSU manifestação final sobre a matéria. 

 

 

 

58. A quem Caso necessário, como obter maiores 

esclarecimentos sobre assuntos ligados à graduação? 

 

Para obter maiores informações, o (a) discente ou docente pode 

entrar em contato com algum dos setores abaixo, de acordo com os respectivos 

assuntos. 

 

PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 
Elda Gomes de Araújo 
elda@unifap.br  
Secretaria: prograd@unifap.br 
 
BIBLIOTECA CENTRAL 
Mario  das Graças Carvalho Lima Junior 
mario@unifap.br  
Secretaria: bibliotecacentral@unifap.br 
 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DERCA 
Edmilsan de Jesus Cardoso 
edmilsan@unifap.br 
Secretaria: derca@unifap.br 
 
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – COEG 
Nalimilson Gomes Pinheiro 
nalimilson@gmail.com 

Secretaria: coeg@unifap.br  
 
 
 

mailto:elda@unifap.br
mailto:nti@unifap.br
mailto:mario@unifap.br
mailto:biblioteca@unifap.br
mailto:derca@unifap.br
mailto:nalimilson@gmail.com
mailto:coeg@unifap.br
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DIVISÃO DE CURRÍCULOS E PROGRAMA – DCP 
Huana Furtado 
huana@unifap.br  
 
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO AOS DOCENTES - DAD 
Aldo Natividade 
dad@gmail.com  
 
DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL - DLE 
Náriton Alberto Ferreira Soares 
naritonprt@bol.com.br  
 
DIVISÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS DE APOIO AO ENSINO - DCRAE 
Marcel Amoras 
marcel@unifap.br  
 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - DEAD 
Luzilene Alves da Cruz 
ead@unifap.br  
Equipe multidisciplinar: equipe.deadunifap@gmail.com  
 
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS – DEPSEC 

Silvagne Vasconcelos Duarte 

silvagne_duarte@unifap.br 
Secretaria: depsec@unifap.br   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:huana@unifap.br
mailto:dad@gmail.com
mailto:naritonprt@bol.com.br
mailto:marcel@unifap.br
mailto:ead@unifap.br
mailto:equipe.deadunifap@gmail.com
http://depsec.unifap.br/
mailto:silvagne_duarte@unifap.br
mailto:depsec@unifap.br
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES AOS DISCENTES 

 
 

 Os ambientes virtuais onde ocorrerão os Estudos Continuados 
Emergenciais são de natureza acadêmica. Desse modo, prezar pela 
pontualidade e pela regularidade no desenvolvimento das atividades é 
fundamental. 

 
 Sempre que possível, organize-se com antecedência para as 

aulas e atividades (estude os textos propostos, traga as perguntas e as 
dificuldades encontradas). Se uma webconferência estiver agendada, por 
exemplo, lembre-se de preparar o que for necessário - inclusive seu material e o 
ambiente em que você permanecerá durante o encontro virtual, realizar as 
leituras recomendadas para discussão etc. 

 
 Ainda que uma possível reprovação não vá constar em seu 

histórico, reflita com cuidado sobre suas escolhas, tanto na realização da 
matrícula quanto ao longo de sua participação nas disciplinas. Lembre-se de que 
os ECE constituem uma oportunidade de dar continuidade à sua formação sem 
computar reprovações no seu histórico, procure aproveitá-la ao máximo. 

 

 Fique atento aos critérios avaliativos estabelecidos em cada 
componente curricular e não deixe para a última hora a realização dos exercícios 
e atividades propostas! 
 

 Busque aprofundar seu conhecimento sobre as temáticas 
trabalhadas por meio da realização dos exercícios e atividades propostas, bem 
como de leituras e pesquisas que podem ser realizadas por sua própria iniciativa 
nos diversos sites disponíveis na internet. 
 

 As atividades assíncronas terão prazo de entrega, portanto 
procure organizar seu cronograma de estudos e realização de tarefas. Em caso 
de dúvidas relacionadas aos CC, procure sua coordenação de curso. Mantenha-
se informado/a por meio dos órgãos e canais de comunicação oficiais da 
UNIFAP. 
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