
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 01, DE 28 DE JANEIRO DE 2022

SUSPENDE AS ATIVIDADES ACADÊMICAS
PRESENCIAIS PARA O SEMESTRE LETIVO 2021-
2, EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA
COVID-19.

 

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 47ª Reunião Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2022,

 

CONSIDERANDO:

- o Decreto nº 47.801, de 19 de outubro de 2021, que trata das medidas temporárias de prevenção ao contágio e
de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e do trabalho remoto e presencial
durante a pandemia;

- a Deliberação CEE N° 387, de 8 de dezembro de 2020, que estende ao ano letivo de 2021 os princípios e efeitos
da deliberação CEE nº 384, de 01 de setembro de 2020, e dá outras providências;

 - a Resolução CONSU nº 024, de 18 de agosto de 2020, que aprova o retorno das aulas de graduação, por meio
remoto, como solução emergencial, em função dos efeitos da pandemia da COVID-19;

 - o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que cuida de medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de relevância internacional em decorrência do novo coronavírus (COVID-19);

- o §2º do Art. 1° e o Art. 3° da DELIBERAÇÃO COEPE Nº 27, de 15 de outubro de 2021 que condicionam a
oferta de turmas presenciais às condições de segurança sanitárias favoráveis;

- o Relatório de dados epidemiológicos COVID-19 (processo SEI-260002/001654/2021) elaborado pela
Comissão Científica de Estudos para Prevenção e Controle de Doenças Infectocontagiosas (CEPDIC);

- a necessidade de proteger a comunidade acadêmica da UEZO contra os efeitos crescentes da pandemia;

- o aumento do número de casos de COVID-19 decorrente da elevada transmissibilidade da variante Ômicron no
Rio de Janeiro;

- a incidência de casos de Influenza e de casos combinados de Influenza e COVID-19;

- o aumento do número de casos de trabalhadores da UEZO infectados pelo novo coronavírus ou pelo vírus H3N2
da Influenza, nas últimas semanas;

 

DELIBERA:

 

Art. 1º – Suspender as atividades acadêmicas presenciais para o período letivo de 2021-2.



Parágrafo único: a suspensão poderá ser reavaliada de acordo com a melhoria do quadro epidemiológico.

 

Art. 2º – Excepcionalmente para as turmas com alunos concluintes, as aulas práticas poderão ser oferecidas de
forma remota ou através de demonstração em vídeo, desde que com a concordância do Colegiado da Unidade
Universitária e obedecendo as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais.

Parágrafo único: considera-se concluinte, neste plano acadêmico emergencial, o discente cuja integralização
curricular pode ser realizada até o final do Período Letivo 2021-2. O limite de carga horária para ser considerado
concluinte será definido pelo respectivo Colegiado de Unidade Universitária.

 

Art. 3º – Casos omissos serão avaliados pela Unidade Universitária, Fórum Permanente de Graduação e Pró-
reitoria de Graduação, de acordo com a pertinência do assunto.

 

Art. 4º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

 
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2022
 

Dario Nepomuceno da Silva Neto
Presidente em exercício
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