
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 013, DE 16 DE JUNHO DE 2020

APROVA  O  RETORNO  EMERGENCIAL DAS
AULAS POR  MEIO  REMOTO,  NO  ÂMBITO
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
UEZO

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 111ª Reunião Ordinária realizada em

16 de junho de 2020,

DELIBERA:

Art. 1º– Aprovar o  retorno das aulas da Pós-graduação da UEZO por meio remoto,

utilizando ferramentas de comunicação e acesso remoto, durante o período de suspen-

são das atividades presenciais devido à pandemia de COVID-19.

Art. 2º– A qualidade do processo de aprendizagem deve ser assegurada pelos meios de

comunicação considerados mais adequados pelo docente e pelo colegiado do programa

em cada caso.

Art.  3º  –  O planejamento  acadêmico  do  ensino  remoto  emergencial  deve  incluir  a

realização  de  consulta  aos  corpos  docente  e  discente,  a  fim  de  identificar  as

metodologias  e  tecnologias  mais  adequadas  em  cada  caso,  as  necessidades  de

capacitação e quaisquer fatores limitantes em relação ao acesso e pleno aproveitamento

acadêmico. 
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Art. 4º – A análise sobre a viabilidade de adaptação das disciplinas para a modalidade

de ensino remoto emergencial é prerrogativa do colegiado de cada Programa de Pós-

graduação, sendo ouvidos os professores responsáveis. O mesmo se aplica à proposição

de  novas  disciplinas  eletivas  concebidas  especificamente  para  a  situação  do  ensino

remoto emergencial.

Art. 5º – A Coordenação do Programa, com o apoio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação, fornecerá orientação e material instrucional sobre o uso de plataformas e

outras ferramentas auxiliares antes do início das atividades letivas.

Art.  6º  –  O ensino  remoto  emergencial  pode  ser  ofertado  na  forma  de:  atividades

síncronas ou assíncronas,  fornecimento de material  escrito,  contatos individualizados

por meio escrito ou audiovisual. 

Parágrafo único: Todas as aulas síncronas deverão ser gravadas e disponibilizadas para

que  os  discentes,  que  eventualmente  enfrentem  limitações  temporárias  de  acesso,

tenham a oportunidade de rever o conteúdo e tirar dúvidas com o docente responsável. 

§1º - Todas as aulas síncronas com apresentação de conteúdo da disciplina deverão ser

gravadas  e  disponibilizadas  para  que  os  discentes,  que  eventualmente  enfrentem

limitações temporárias de acesso, tenham a oportunidade de rever o conteúdo e tirar

dúvidas com o docente responsável.

§2º - A forma de avaliação das disciplinas ofertadas em formato remoto ficará a critério

do professor da disciplina. 

(Redação dada pela Deliberação COEPE nº 22, de 19 de agosto de 2020)

Art. 7º– Após diagnóstico realizado pelas Coordenações dos Cursos, foi verificado que

os  discentes  dos  cursos  de  pós-graduação  oferecidos  na  UEZO  possuem  acesso  à

internet, porém é importante acompanhar sua situação durante este período turbulento

de pandemia. 
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Art.  8º– Será permitida a  exclusão,  desde que justificada,  a qualquer  momento aos

alunos  participantes  de  disciplinas  ministradas  remotamente,  desta  forma  nenhum

discente poderá ser penalizado por não aderir às disciplinas ou atividades remotas.

Art. 9º – Àqueles que por qualquer motivo não tiverem acesso ao conteúdo digital, será

ofertada a infraestrutura das salas da Pós-graduação e laboratórios de informática da

UEZO, mediante agendamento, de modo a se atender o distanciamento social. 

Parágrafo  único: os  discentes  devem  ser  obrigados  a  obedecer  aos  protocolos  de

segurança  disponibilizados  pela  Comissão  Científica  de  Estudos  para  Prevenção  e

Controle de Doenças Infectocontagiosas da UEZO – CEPEDIC.

Art.  10º  –  Caso  algum  dos  discentes  matriculados  para  a  disciplina  manifeste

impossibilidade  de  acompanhamento  por  problemas  de  ordem de  saúde  pessoal  ou

familiar,  o  colegiado  do  programa  deve  assegurar,  no  seu  planejamento  para  os

próximos semestres, alternativas que viabilizem a superação das eventuais lacunas no

percurso formativo. 

Art.  11  –  Cada  Programa  de  Pós-graduação  poderá  estabelecer  normas  internas

complementares que atendam às suas especificidades e das suas disciplinas, desde que

não contrariem as regras estabelecidas nesta Deliberação e nem a legislação em vigor.

 

Art. 12 – A autorização para defesas remotas de qualificação e dissertação nos cursos de

pós-graduação da UEZO estão autorizados através da Deliberação COEPE SEI Nº 012,

de 21 de maio de 2020.

Art. 13 – Casos omissos serão avaliados pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação,

após consulta às Coordenações dos Programas. 
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Art. 14 –  Esta Deliberação entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em

contrário.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

Maria Cristina de Assis
Presidente

ID 2565482-9
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