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RESOLUÇÃO CEPE Nº 058/2020 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre a autorização, em caráter excepcional, do ensino 

remoto e a adoção de período letivo suplementar, bem como de outras atividades 

de ensino não presenciais, como soluções transitórias para o Ensino de 

Graduação na UPE, em função dos efeitos da Pandemia da COVID-19, e dá 

outras providências. 

 

 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Exensão – CEPE e do Conselho Universitário - 

CONSUN da Universidade de Pernambuco - UPE, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 

33, inciso I, e o Art. 28, inciso V do Estatuto da Universidade, tendo em vista deliberação tomada em 

sessão extraordinária do CEPE/CONSUN, realizada em 23 de julho de 2020, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- a excepcionalidade da situação atual do País no enfrentamento à pandemia da COVID-19; 

- as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria 

de Saúde do Estado de Pernambuco de adoção de medidas de distanciamento e isolamento social 

como forma de diminuir a propagação da COVID – 19; 

- a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional; 

- o disposto na Lei nº 13.979/2020, na Medida Provisória nº 934/2020, no Decreto nº 9.057/2017, na 

Portaria MEC nº 544/2000, no Parecer CNE/CP nº 5/2020, nas Resoluções CEE/PE nº 3/2020 e nº 

5/2020 e no Decreto Estadual nº 49.055/2020;  

- o contínuo diálogo mantido pela gestão da Reitoria e pela Pró-Reitoria de Graduação com os 

diretores de Unidade de Educação, com as Coordenações Setoriais de Graduação de cada Unidade de 

Educação, com ramificações para as instâncias das Coordenações de curso, Plenos de Curso, além de 

representações estudantis, visando expandir a reflexão e a avaliação das várias possibilidades de 

retomada das atividades de ensino de graduação, sob o signo da inclusão pedagógica e da 

flexibilidade; 

- a necessidade de regulamentar os critérios para oferta e funcionamento de componentes curriculares 

e atividades de ensino no âmbito da graduação, durante a realização do período letivo suplementar, 
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atendendo às diretrizes curriculares nacionais, quando houver, à proposta pedagógica dos cursos e às 

especificidades da área de formação, bem como às orientações das Unidades de Educação, 

Coordenações e dos Plenos de Curso. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. – Autorizar o ensino remoto, a adoção de Período Letivo Suplementar (PLS) e a 

realização de atividades de ensino não presenciais, em caráter excepcional, observados os dispositivos 

legais, enquanto persistirem as restrições sanitárias de contingência da proliferação da COVID- 19. 

§ 1º As atividades de ensino, durante a vivência do PLS, não alteram os componentes curriculares 

ofertados no semestre 2020.1, que poderão ser ajustados quando do seu retorno. 

§ 2º As atividades de ensino não presenciais de que trata o caput deste artigo deverão ser realizadas 

por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação (por exemplo: videoaulas síncronas 

ou assíncronas, conteúdos organizados em plataformas digitais de ensino e aprendizagem), com a 

adoção de material didático, de leituras e exercícios, que explicitem as orientações pedagógicas 

amplamente divulgadas com os estudantes por meio dos docentes. 

Art. 2º. Todos os Plenos de Curso devem ofertar componentes curriculares não presenciais 

durante a vigência do PLS, tendo como base os perfis curriculares dos cursos de graduação em 

vigência, conforme calendário acadêmico do suplementar 2020.3, em anexo (ANEXO I). 

§ 1º O planejamento e a elaboração do plano de ensino de cada componente curricular para o PLS são 

de responsabilidade dos docentes. 

§ 2o Os docentes que ministram componentes curriculares, cuja especificidade não permita o ensino 

remoto, deverão optar por ofertar outros componentes curriculares ou por apresentar planejamento de 

outras atividades de ensino para o PLS. 

I. Consideram-se outras atividades de ensino para o PLS a oferta de cursos, minicursos, palestras, 

fóruns, seminários e oficinas. 

II. Essas atividades devem ser vinculadas às áreas do conhecimento do docente, podendo ser 

aproveitadas pelos estudantes como Atividades Complementares. 

III. Aos docentes com dificuldades no desenvolvimento pedagógico de componentes curriculares 

ou outras atividades de ensino no formato remoto, no período de vigência do PLS, fica assegurado o 

direito de apresentar uma autodeclaração, que informe suas limitações, cabendo ao Pleno de Curso e 

ao Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa das Unidades de Educação a avaliação e 

deliberação sobre o pleito.  
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§ 3º Ao Núcleo Docente Estruturante cabe avaliar e validar os planos de ensino planejados para o 

PLS, construídos para os componentes curriculares e as outras atividades de ensino no formato 

remoto, de acordo com o disposto no Projeto Pedagógico de Curso - PPC de cada curso de graduação. 

§ 4º Ao Pleno de Curso cabe aprovação dos componentes curriculares e de outras atividades de ensino 

no formato remoto, a serem ofertados durante o PLS, e posterior encaminhamento à Coordenação 

Setorial de Graduação de cada Unidade de Educação. 

§ 5º À Coordenação Setorial de Graduação compete sistematizar e encaminhar a proposta de ensino 

remoto para o PLS de cada curso de graduação à Coordenação de Desenvolvimento da Graduação, 

da Pró-reitoria de Graduação, para posterior encaminhamento ao Conselho Estadual de Educação, 

conforme estabelecido nas resoluções vigentes. 

§ 6o Caberá à Coordenação dos Cursos ou Escolaridade de cada Unidade de Educação, sob a 

supervisão da Coordenação de Assuntos Estudantis, por meio do Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica (SIGA), a operacionalização da implantação dos componentes curriculares a serem 

ofertados no PLS. 

§ 7o O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) poderá ser cumprido de forma remota no PLS, desde 

que haja consenso entre a coordenação de curso, o docente orientador e o estudante. 

§ 8o As atividades que se referem ao TCC poderão ser flexibilizadas, considerando-se formatos e 

estratégias de apresentação, conforme demandas do ensino remoto, mediante avaliação do Núcleo 

Docente Estruturante e aprovação no Pleno de Curso. 

 

Art. 3o. As atividades dos programas institucionais no âmbito da Graduação (Monitoria, para 

componentes curriculares que podem ser ofertados de forma não presencial; Bolsa de Iniciação 

Acadêmica – BIA; Programa de Educação Tutorial – PET; Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID; Residência Pedagógica) serão realizadas de modo remoto, durante a 

vigência do PLS ou enquanto durarem as normas sanitárias de distanciamento social provenientes da 

COVID-19. 

Art. 4º. Todos os componentes curriculares e atividades de ensino não presenciais deverão ser 

planejados conforme modelo anexo (ANEXO II) a esta resolução. 

§ 1º Para ofertar componentes curriculares e outras atividades de ensino não presenciais no PLS, será 

necessária a apresentação de Plano de Atividades, elaborado pelos docentes, avaliado e validado pelo 

Núcleo Docente Estruturante, com detalhamento dos conteúdos, da metodologia, da carga horária, do 

cronograma, dos exames de avaliação, das ferramentas digitais utilizadas e da bibliografia, conforme 

fluxo descrito nos parágrafos do Art. 2º. 

§2º Todos os materiais utilizados, não produzidos diretamente pelo(s) docente(s) responsável(is) pela 

atividade de ensino, deverão obedecer à legislação vigente, no que tange aos direitos autorais (Lei nº 

9.610 de 19 de fevereiro de 1998), contendo a respectiva fonte, com a indicação de autoria, quando 

autorizado o seu uso. 
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§3º No caso de atividades síncronas, estas deverão respeitar os seus respectivos horários de cadastro 

no sistema, para evitar que haja choque de aulas, preferencialmente não ultrapassando o máximo de 2 

horas diárias por componente curricular. 

§4º Não poderão ser agendadas atividades síncronas em feriados ou pontos facultativos. 

§5º O docente registrará, no Plano de Ensino, a relação de 2 horas de atividades de planejamento para 

cada 1 hora de atividades síncronas ou assíncronas. 

§6º A escolha, utilização e gestão dos componentes curriculares nas plataformas digitais são de 

responsabilidade das Unidades de Educação, juntamente com os Plenos de Curso e docentes. 

§7º Para a realização de atividades de ensino remoto durante o PLS, os docentes poderão utilizar, com 

comunicação síncrona e/ou assíncrona, as plataformas digitais disponibilizadas pela Universidade 

(Moodle, OpenREDU e G-Suite). 

§8º A comunicação/interação entre professores e estudantes durante a realização de atividade de 

ensino remoto poderá ser complementada por meio de ferramentas disponíveis para a comunicação, 

além das plataformas digitais, sendo priorizado o e-mail institucional do docente e do estudante. 

§9º Independentemente da plataforma e de suas formas de registro, é obrigatória a inserção das 

informações no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) por meio do docente responsável pelo 

componente curricular ofertado no formato remoto durante a vigência do PLS.  

Art. 5º. A adesão às atividades de ensino não presenciais durante o PLS é de caráter facultativo 

ao Corpo Discente. 

§1º É assegurado o direito a todos os estudantes, inclusive aqueles que não optarem por atividades de 

ensino não presenciais, da retomada sem prejuízo de suas atividades de ensino presenciais após o 

restabelecimento do calendário acadêmico regular da UPE. 

§2º Durante a vigência do PLS, ficam mantidos os parâmetros avaliativos e de aproveitamento 

acadêmico utilizados pela Universidade, conforme Regime Acadêmico, Capítulo VIII, Regimento 

Geral da UPE. 

 

§3º Durante a vigência do PLS (2020.3), é assegurado ao estudante o direito de cancelamento de 

qualquer um dos componentes curriculares em que realizou matrícula, até que se complete 50% de 

vivência do calendário suplementar. 

 

§4º A reprovação em componentes curriculares cursados no PLS não será contabilizada no histórico 

do discente para efeito de acompanhamento/desligamento. 

 

§5º Os componentes curriculares cursados em 2020.3 com aprovação serão contabilizados no histórico 

escolar do estudante. 

 

§6º Ao solicitar a matrícula em componente curricular ofertado no PLS, o estudante declara que tem 

ciência da necessidade de recursos tecnológicos e dos materiais necessários para a sua realização. Para 
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os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, haverá um edital para auxílio de 

inclusão digital, limitado à dotação orçamentária da Universidade, disponível para inscrição antes do 

período de matrícula do PLS 2020.3. 

 

Art. 6o. Os estudantes da graduação na modalidade presencial da UPE poderão cursar até 240 

horas em componentes curriculares ofertados de forma remota, durante a vigência de um PLS. 

§1º O disposto no caput não se aplica aos estudantes que tenham cumprido integralmente 80% da carga 

horária total do curso, podendo cursar além das 240 horas. 

§2º Os estudantes dos cursos modulares da área de saúde terão carga horária máxima dos componentes 

curriculares durante a vigência do PLS, definida pelas Unidades de Educação e Plenos de Curso, podendo 

cursar além das 240 horas. 

Art. 7º. Fica estabelecido que o PLS será vivenciado com duração de 10 semanas 

consecutivas, incluídos os sábados, adicionando-se o período de avaliação final, conforme calendário 

anexo a esta resolução. 

Art. 8º. As aulas do semestre letivo 2020.1 permanecerão suspensas para os cursos presenciais 

de graduação da UPE, até ulterior deliberação do CEPE, mediante novos cenários de segurança 

apresentados pelas autoridades sanitárias do Estado. 

Art. 9º. Fica vedada a oferta de componentes curriculares que contenham atividades práticas 

presenciais realizadas pelos estudantes em laboratórios, bem como de atividades em campo, exceto 

para os concluintes dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, conforme 

Medida Provisória nº 934/2020 e a Portaria nº 383/2020 do MEC, ou de outros cursos que venham a 

ter regulamentação semelhante após a aprovação desta resolução. 

Parágrafo único: Os componentes curriculares, cujas atividades práticas forem passíveis de 

adaptação ao formato remoto, poderão ser ofertados a critério do docente, mediante avaliação do 

Núcleo Docente Estruturante e aprovação no Pleno de Curso. 

Art. 10. Será disponibilizada formação mínima em ambientes virtuais e tecnologias digitais 

para docentes e estudantes da UPE que necessitarem, de modo a possibilitar o planejamento dos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação no contexto do PLS. 

§1º O plano de formação docente será ofertado preferencialmente pelas Unidades de Educação, ou a 

partir da Plataforma UPE DIGITAL (http://www.upedigital.upe.br/) 

§2º O plano de formação docente poderá ser organizado, no contexto das plataformas disponibilizadas 

pela UPE, de forma síncrona e/ou assíncrona, em dois eixos formativos: formação pedagógica e 

estratégias de ensino e aprendizagem. 

§ 3º Para os estudantes poderão ser propostas, pelas Unidades de Educação, ações orientadoras sobre 

os procedimentos da vivência dos componentes curriculares durante o PLS, tais como mesas de 

discussão e seminários temáticos, com foco nas condições de interatividade nos espaços virtuais 

voltados aos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. 

http://www.upe.br/
http://www.upedigital.upe.br/
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Art. 11. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela PROGRAD junto com as 

Coordenações Setoriais de Graduação e Coordenações de Curso de cada Unidade de Educação. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, suspensas as disposições 

em contrário, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre o Estado de 

Pernambuco e atendendo às orientações da Reitoria da Universidade. 

 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, Sala de Sessões, em 23 de julho de 2020.  

 

 

 

 

Prof. Dr. PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCÃO 

Presidente 
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GLOSSÁRIO 

 

Atividades Assíncronas: são aquelas em que não é necessário que os estudantes e docentes estejam 

conectados ao mesmo tempo para que as atividades sejam concluídas, oferecendo maior liberdade para 

ambos no processo de mediação. 

 

Atividades Síncronas: são aquelas em que é necessária a participação do estudante e do docente no 

mesmo instante de interação, com ferramenta de conexão remota. Desta forma, ambos devem se 

conectar no mesmo momento e interagir entre si de alguma forma para concluírem o objetivo da aula. 

 

Ensino Remoto: são atividades de ensino, em caráter exclusivamente emergencial e provisório, 

mediadas pelo uso de tecnologias, caracterizadas pelo conjunto de ações de ensino e aprendizagem 

mediadas por interfaces digitais no contexto da pandemia. 

 

Período Letivo Suplementar: período de 10 (dez) semanas, em caráter exclusivamente emergencial 

e provisório, no qual as atividades de ensino serão realizadas por meio de ferramentas de tecnologias 

de informação e comunicação, facultado aos estudantes da graduação presencial regularmente 

vinculados ao semestre 2020.1 (primeiro semestre de 2020). 

 

Plataformas Digitais de Ensino e Aprendizagem: é o ambiente idealizado para aulas digitais de 

forma remota, que dá suporte ao professor e que possibilita o acompanhamento das atividades 

realizadas pelos estudantes, bem como desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: são recursos que possibilitam, a partir de 

equipamentos, programas e mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa rede, o que 

facilita a comunicação entre os seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos 

meios tecnológicos. 
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ANEXO I – CALENDÁRIO ACADÊMICO SUPLEMENTAR 2020.3 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO SUPLEMENTAR 2020.3 

DATAS ATIVIDADES 

03 a 08/ago Formação docente 

10 a 14/ago Formação docente 

10 a 14/ago Oferta de componentes curriculares pelas coordenações de cursos 

18 a 20 ago Preparação de matrícula (neste período o SIG@ fica fora do ar) 

21 a 25/ago Solicitação de matrícula através do SIG@ pelos estudantes 

26 a 28/ago Ajuste de matrículas 2020.3 pelas coordenações de cursos 

31/ago a 04/set Semana de Acolhimento e formação discente 

08/set Início das aulas 2020.3 

14/nov Último dia de aula 

16 a 20/nov Realização dos exames finais 

25/nov Último dia para lançamento das notas no Sig@ referente a 2020.3  
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ANEXO II – MODELO PARA PLANO DE ENSINO OU OUTRAS ATIVIDADES NO 

FORMATO REMOTO PARA O PERÍODO LETIVO SUPLEMENTAR (PLS) 

 

UNIDADE: 

CURSO: 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

COMPONENTE CURRICULAR/OUTRAS ATIVIDADES: 

CARGA HORÁRIA: 

Nº DE VAGAS A SEREM OFERTADAS: 

NATUREZA:   (  ) OBRIGATÓRIA             (   ) OPTATIVA 

DIA/HORÁRIO: 

PERÍODO: 

EMENTA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

(Indicar a metodologia a ser aplicada nas atividades de ensino remoto (ex.: webconferência, 

videoaula, entre outras) 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO 

(Indicar a plataforma ou forma de interação utilizada para a vivência dos conteúdos da 

disciplina 

(   ) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/Moodle) 

(   ) Google Classroom/G-Suite 

(   ) OpenREDU 

(   ) Outro: _____________ 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

(Apresentar as estratégias e os instrumentos avaliativos à vivência do componente curricular 

adequados às metodologias do ensino remoto) 

http://www.upe.br/
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CRONOGRAMA 

SEMANAS DETALHAMENTO 

1 Sugestões de preenchimento 

CONTEÚDOS ABORDADOS 

METODOLOGIA: (Destacar também se a atividade será síncrona ou assíncrona) 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

________________________, _____ de _____________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do/a docente 
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