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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PROCESSO Nº. 23110.034604/2020-60

 

 

O CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO, DA PESQUISA E DA
EXTENSÃO - COCEPE, em reunião realizada no dia 18 de fevereiro de 2021, deliberou
emitir a seguinte Nota de Esclarecimento referente às determinações previstas no Parecer
Normativo 26/2020:

 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO

 

Calendário Acadêmico para o primeiro semestre do ano civil de 2021 (2020/2)

 

A presente Nota visa dar orientações para as ações referentes ao Parecer
Normativo nº 26, aprovado pelo COCEPE em reunião realizada em 22 de dezembro de 2020,
que regulamenta o Calendário Acadêmico referente a 2020/2 a ser desenvolvido no primeiro
semestre do ano de 2021.

O referido Parecer define que o semestre letivo terá início em 15 de março,
organizado em 15 semanas, tendo 08 semanas iniciais remotas e 07 semanas com possibilidade
de práticas presenciais para os Cursos que apresentam características, majoritariamente
práticas, desde que as condições sanitárias do momento permitam.

As atividades práticas presenciais serão propostas, planejadas e apresentadas
pelos Colegiados de Curso à Comissão Especial do COCEPE, constituída para este fim, que
fará a análise e emitirá parecer nos prazos específicos para tais atividades (em anexo).

Os Cursos que prescindem de disciplinas com práticas presenciais
desenvolverão o ensino remoto emergencial em 15 semanas, ou em módulos condensados a
critério do curso e terão o período de ofertas e matrículas conforme previsto (em anexo).

Diante do exposto e
Considerando a integralidade do Parecer Normativo nº 26/2020 que

regulamenta o Calendário Acadêmico para o primeiro semestre do anocivil de 2021;
Considerando os incisos XI e XII, do artigo 1º do referido Parecer, que tratam

da obrigatoriedade de matrícula a ser feita pelos estudantes;
Considerando as experiências vivenciadas nos dois calendários remotos durante

o ano de 2020;
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Considerando os esforços empreendidos durante esse período para capacitar
docentes, técnicos administrativos e alunos para a inserção qualificada em ambientes virtuais,
bem como a adequação de estruturas, equipamentos, suportes, serviços, materiais orientadores
e políticas de inclusão;

Considerando o compromisso social com a formação acadêmica qualificada e a
necessidade de os estudantes avançarem em suas trajetórias na graduação e na pós-graduação;

 O Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE)
delibera que

1. O Calendário Acadêmico do próximo semestre, considerado regular, terá de ter o
quantitativo de ofertas e número de vagas por componente curricular obrigatório
correspondente às demandas, sobretudo as que ficaram reprimidas do semestre 2020/1,
visto que a situação inicial de insegurança em relação ao ensino remoto tem sido, a cada
semestre, superada.

Excepcionalmente, caso esta recomendação não possa ser atendida, o
Curso/Departamento/Câmara deve informar ao COCEPE, por meio de processo SEI, para
que possa receber auxílio para o contorno do que está causando a impossibilidade da
oferta.

2. Nos casos de cursos que tenham dois ingressos ou que tenham conseguido atender a
maior parte da demanda de 2020/1, tendo condições para avançar, a oferta de
componentes curriculares, que correspondam ao semestre 2020/2 será priorizada para os
alunos ingressantes, considerando, especialmente, a situação de alunos em final de
curso.

3.  Para os Cursos que tiveram ofertas parciais, ou seja, que ministraram a parte teórica e
não a prática, o COCEPE reitera a necessidade de os professores e o
Curso/Departamento/Câmara avaliarem a possibilidade de oferta da prática no formato
remoto ou, não sendo possível, verificarem a oferta presencial no período previsto no
Calendário, após submissão à Comissão Especial.

4. A Comissão Especial do COCEPE, responsável pela avaliação das propostas de
atividades práticas presenciais, oriundas dos Colegiados de Curso, poderá analisar outras
alternativas que venham a contribuir para reduzir o déficit nas ofertas realizadas até o
momento, podendo, inclusive, ser em formato de cursos de férias, regime concentrado,
entre outros.

5. O COCEPE realizará reuniões pedagógicas com as Unidades Acadêmicas e os Cursos
com o intuito de discutir estratégias e alternativas para atender às demandas represadas.

 
 

 

Secretaria dos Conselhos Superiores, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte e um

 
 

Prof.ª Dr.ª Ursula Rosa da Silva
Presidenta do COCEPE

 

Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA, Presidente, em 22/02/2021, às
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12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1209119 e
o código CRC 5E8BEC8D.

Referência: Processo nº 23110.034604/2020-60 SEI nº 1209119
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