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A Pró-Reitoria de Graduação (PrG), considerando:

 

1. A Resolução do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás - CEE/CP N.
02/2020, que determina que “as aulas e atividades continuem de forma não presencial, as autoridades dos
estados e municípios e as instituições particulares devem trabalhar para proporcionar condições para o
acesso de todos estudantes ao aprendizado, bem como aos professores para realização do ensino”,
devendo “adotar metodologias próprias de fornecimento do conteúdo e acompanhamento avaliativo que
garantam a participação efetiva dos estudantes no regime especial de aulas não presenciais”;

2. As determinações da Instrução Normativa nº 80/2020, que estabelece o Plano
Emergencial de Ensino e Aprendizagem (PEEA) para os cursos de graduação da UEG;

3. A Resolução do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás - CEE/CP n. 8,
que altera a Resolução CEE/CP N. 02/2020, determinando que “o regime especial de aulas não
presenciais e /ou presenciais realizadas por meio de tecnologias será estabelecido até o dia 30 de maio de
2020, podendo ser alterado de acordo com as orientações das autoridades sanitárias.”

4. A Portaria UEG n. 713/2020, que prorroga os efeitos das medidas estabelecidas
como prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) e dá outras providências.

5. A Portaria UEG n. 718/2020, que prorroga, até o dia 30 de maio de 2020, os efeitos
da Instrução Normativa n. 80/2020 (SEI n. 000012270847), determina a conclusão das atividades não
presenciais relativas ao 1º bimestre de 2020/1 e a adoção de plano de recuperação de déficits de
aprendizagem,

 

 

Instrui que:

 

1. As aulas e atividades não presenciais mediadas por tecnologia nos cursos de
graduação da UEG deverão:

 

        1.1. ser mediadas por tecnologias, ministradas no dia da semana e no horário da
disciplina, atendendo, simultaneamente, o maior número de discentes possível, e que possam ser
repassadas ou retransmitidas para aqueles que tiveram dificuldades de acesso síncrono;

       1.2. ter a frequência dos discentes, atestada pela participação nas atividades
síncronas e/ou nas atividades entregues, bem como o conteúdo programático lançados no Sistema Fênix



na data em que a aula foi ministrada.

         1.3.ter seu desenvolvimento acompanhado pelo coordenador setorial de curso.

 

2. Os discentes com deficiências possam solicitar acompanhamento ao coordenador do
câmpus/unidade universitária, que deverá analisar caso a caso, e poderá atender mediante disponibilidade
de profissional de apoio e possibilidades de atendimento, desde que observadas as orientações da Portaria
UEG n. 560/2020 e adoção das medidas de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus
(covid-19), expedidas pelo Comitê Estratégico para Ações de Prevenção ao Coronavírus (Covid-19) no
âmbito da UEG.

 

3. Os discentes com dificuldades nas aulas não presenciais por falta de equipamento
e/ou acesso à internet possam solicitar ao coordenador do câmpus/unidade universitária apoio para
realização de atividades, sendo cada caso analisado, podendo-se atender ao pleito de acordo com as
possibilidades existentes, desde que observadas as orientações da Portaria UEG n. 560/2020 e com a
adoção das medidas de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19), expedidas
pelo Comitê Estratégico para Ações de Prevenção ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito da UEG.

 

4. As aulas práticas, conforme a Instrução Normativa n. 80/2020, devem acontecer:

      4.1. no 1º bimestre de 2020, de forma virtual, contemplando a parte teórica e de
fundamentação, com a exemplificação ou ilustração da perspectiva da prática que será desenvolvida por
meio da visualização de vídeos, simulações, jogos educacionais etc.

       4.2.  no 2º bimestre de 2020, de forma presencial, desenvolvidas nos laboratórios,
clínicas, quadras de esporte etc.), conforme as condições colocadas pela Portaria UEG n. 718/2020.

 

5. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório – Bacharelado, Licenciatura e
Superior de Tecnologia deverá ter:

          5.1. as atividades realizadas desenvolvidas conforme a Instrução Normativa n.
80/2020, o Regulamento de Estágio do Curso e as demais normativas da Universidade, sendo:

                5.1.1. desenvolvidas de forma virtual no 1º bimestre de 2020, contemplando a
parte teórica ou de fundamentação do plano de trabalho do estagiário no campo de estágio, tais como
orientações, leituras de textos, visualização de vídeos, simulações, jogos educacionais, microensino,
microaulas, debates com outros discentes/docentes, entre outros;

               5.1.2. desenvolvidas na forma prática no campo de estágio (escolas, clínicas,
laboratórios, quadras de esporte etc.), no 2º bimestre de forma presencial, conforme as condições
estabelecidas pela Portaria UEG n. 718/2020.

          5.2. o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) firmado, mesmo para a
realização de atividades remotas:

                 5.2.1. o cadastro do TCE deve ser realizado no sistema Veritas pelo docente-
orientador de estágio, impresso e assinado pelas partes;

                           a)discente-estagiário;

                           b) docente-orientador;

                           c) representante do campo de estágio;

                           d) coordenador do câmpus /unidade universitária.

                 5.2.2. As assinaturas poderão ser digitalizadas, caso haja a impossibilidade de
assinaturas presenciais;



                 5.2.3. As assinaturas poderão ser realizadas no retorno das atividades
presenciais, no caso dos campos de estágio em escolas, em virtude da suspensão das aulas presencias.

          5.3. A validação obrigatória, pelos docentes-orientadores, da carga horária
cumprida pelos discentes-estagiários neste período de PEEA.

 

6. O Estágio Curricular não obrigatório deve ter o TCE cadastrado no sistema Veritas
pelo coordenador setorial do curso.

 

7. O Trabalho de Curso (TC) ou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverão ser
realizados com as seguintes observações:

           7.1. todas as orientações, neste período de isolamento social, obrigatoriamente,
realizadas de forma remota;

           7.2. as orientações realizadas pelo docente-orientador registradas no “Diário de
TC/TCC”, o qual será disponibilizado no Sistema Fênix;

           7.3. as apresentações e defesas dos trabalhos acadêmicos/científicos oriundos de
TC/TCC realizadas via webconferência;

       7.4. as documentações oriundas de TC/TCC mantidas em arquivo permanente nos
câmpus/unidades universitárias: registro de notas/situação de trabalho de curso, ficha de acompanhamento
de trabalho de curso (disponíveis no sistema Fênix) e a ata final de defesa.

 

8. A avaliação de aprendizagem do 1° bimestre de 2020/1:

           8.1. será comunicada ao discente com clareza, especificando quando (data e
horário) e como (metodologia) será feita;

           8.2. será realizada por meio das tecnologias digitais utilizadas durante as
atividades acadêmicas com:

                  8.2.1. no mínimo duas avaliações;

                  8.2.2. nota de zero a dez pontos.

                                            8.3. poderá ser flexibilizada, no entanto, quanto ao período e à forma de
aplicação, bem como ao prazo para o registro no Sistema Fênix, que deverá ocorrer enquanto permanecer a
vigência do semestre letivo 2020/1;

         8.4. poderá acontecer em 2ª chamada, de acordo com a autonomia do docente em
decidir sobre como (metodologia) e quando (dia e horário) serão aplicadas as avaliações referentes ao 1º
bimestre de 2020/1, ficando excetuado, nesse período, o pagamento da taxa de segunda chamada de
avaliações.

 

9. O processo de recuperação de déficit de aprendizagem de conteúdo do 1º bimestre de
2020/1 para discentes que não participaram das aulas remotas síncronas, mas que entregaram as
atividades, deverá acontecer:

           9.1. a partir dos resultados de avaliação diagnóstica do(s) discente(s);

           9.2. por meio do planejamento do(s) docente(s), cujas datas, estratégias e
metodologias devem ser aprovadas pelo coordenador setorial e divulgada aos discentes;

           9.3. enquanto permanecer a vigência do 1º bimestre de 2020/1.

 



10. O processo de recuperação de déficit de aprendizagem de conteúdo do 1º bimestre
de 2020/1 para discentes que não participaram das aulas remotas síncronas nem entregaram atividades
acontecerá:

           10.1. a partir da identificação desses discentes por meio de lista apresentada pelo
docente ao coordenador setorial do curso;

          10.2. a partir da manifestação escrita do discente da disposição em participar
desse processo, após o recebimento de mensagem enviada pelo professor ou coordenador setorial do
curso, no e-mail cadastrado no Fênix;

           10.3. a partir do planejamento do(s) docente(s), cujas datas, estratégias e
metodologias devem ser aprovadas pelo coordenador setorial e divulgada aos discentes;

       10.4. a partir da orientação do coordenador setorial do curso ao docente sobre o
limite quantitativo de aula de recuperação por semana, para que os discentes não sejam sobrecarregados
com muitas atividades acadêmicas simultaneamente.

 

11. No processo de recuperação do déficit de aprendizagem, o docente deve:

           11.1 disponibilizar o material, utilizado nas aulas já ministradas remotamente,
para ser acessado pelos alunos em recuperação;

           11.2. manter registro das atividades de recuperação realizadas, bem como da
participação dos discentes por meio das ferramentas virtuais utilizadas.

 

12. A PrG promoverá, por meio do Programa de Formação Continuada e
Profissionalização Docente, ações de capacitação específicas enquanto durarem os efeitos da Portaria
UEG n. 718/2020, principalmente, para os docentes que já tiverem finalizado as atividades do 1º bimestre
de 2020/1.

 

13. As disciplinas não cursadas pelos discentes que realmente não conseguiram cursá-
las nem passar pelo processo de recuperação por causa da dificuldade de acompanhamento das aulas
motivada por falta de equipamento e/ou acesso à internet, serão reofertadas ao longo do curso por meio de
turmas especiais e outras medidas que poderão ser tomadas e orientadas pela PrG.

 

Esta Nota Técnica entra em vigor na data da sua assinatura.

 

Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Goiás, 30 de abril de 2020.

 

 

Profª.  Me. Suely Miranda Cavalcante Bastos
Pró - Reitora de Graduação
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