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Pró-reitora de Graduação reuniu
e os Diretores de Unidade Universitária da Uezo no dia 16 de julho, pelo aplicativo google 
meeting para debater a retomada das aulas de graduação por meio remoto.

A Pró-reitora de Graduação reuniu
e os Diretores de Unidade Universitária da Uezo no dia 16 de julho, por meio do aplicativo 
google meeting. Durante a reunião foram debatidas questões concernentes à 
aulas de graduação, por meio remoto, em decorrência da pandemia Covid
deliberação para futura aprovação em Coepe, elaborada pelo Fórum de Graduação, 
previamente encaminhada para os alunos, foi apresentada pela Pró
membros do DCE apresentaram ótimas sugestões que aumentaram o entendimento sobre 
alguns dos pontos presentes no documento. A Pró
dúvidas apresentadas. Outros assuntos relacionados à graduação e às possibili
para inclusão digital foram também discutidos nessa reunião.

Durante o debate foi colocado que as aulas devem ser retomadas em setembro e que grande 
parte da grade será mantida, mas disciplinas práticas, por uma questão sanitária, dificilmen
serão presenciais, salvo, em alguns poucos casos, para alunos identificados como concluintes.

As aulas serão assíncronas ou síncronas. Mas as aulas síncronas deverão ser gravadas e 
disponibilizadas para que os discentes, que eventualmente enfrentem limi
de acesso, tenham a oportunidade de rever o conteúdo.

Os discentes em estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigatório deverão seguir 
a orientação das organizações concedentes dos estágios em que se encontram vinculadas, 
mediada pela coordenação de estágios, pelos supervisores, assim como os docentes 
orientadores (quando couber). Os Estágios Supervisionados poderão ser desenvolvidos por 
meio de atividades não presenciais, desde que com anuência do Colegiado do Curso e que 
sejam observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada Curso, assim como resoluções e 
pareceres dos CEE e/ou CNE, e a legislação pertinente de cada campo de atuação profissional.

Será possível fazer nova modificação de grade, com maior flexibilização
quanto para exclusão de disciplinas 

Flexibilização estará presente em várias outras partes da vida acadêmica do aluno, 
excepcionalmente, nesta fase da pandemia. No entanto, as presenças serão a
pelos professores, embora reprovações devam ser excluídas do c
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reitora de Graduação reuniu-se com representantes do Diretório Central dos Estudantes 
e os Diretores de Unidade Universitária da Uezo no dia 16 de julho, pelo aplicativo google 
meeting para debater a retomada das aulas de graduação por meio remoto.

reitora de Graduação reuniu-se com representantes do Diretório Central dos Estudantes 
e os Diretores de Unidade Universitária da Uezo no dia 16 de julho, por meio do aplicativo 
google meeting. Durante a reunião foram debatidas questões concernentes à 
aulas de graduação, por meio remoto, em decorrência da pandemia Covid
deliberação para futura aprovação em Coepe, elaborada pelo Fórum de Graduação, 
previamente encaminhada para os alunos, foi apresentada pela Pró-reitora Vânia
membros do DCE apresentaram ótimas sugestões que aumentaram o entendimento sobre 
alguns dos pontos presentes no documento. A Pró-reitora e os diretores esclareceram as 
dúvidas apresentadas. Outros assuntos relacionados à graduação e às possibili

ambém discutidos nessa reunião. 

Durante o debate foi colocado que as aulas devem ser retomadas em setembro e que grande 
parte da grade será mantida, mas disciplinas práticas, por uma questão sanitária, dificilmen
serão presenciais, salvo, em alguns poucos casos, para alunos identificados como concluintes.

As aulas serão assíncronas ou síncronas. Mas 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. 

Os discentes em estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigatório deverão seguir 
a orientação das organizações concedentes dos estágios em que se encontram vinculadas, 

ediada pela coordenação de estágios, pelos supervisores, assim como os docentes 
orientadores (quando couber). Os Estágios Supervisionados poderão ser desenvolvidos por 
meio de atividades não presenciais, desde que com anuência do Colegiado do Curso e que 
ejam observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada Curso, assim como resoluções e 

pareceres dos CEE e/ou CNE, e a legislação pertinente de cada campo de atuação profissional.

Será possível fazer nova modificação de grade, com maior flexibilização - tanto para inclusão, 
quanto para exclusão de disciplinas - do que ocorre em períodos regulares. 

Flexibilização estará presente em várias outras partes da vida acadêmica do aluno, 
excepcionalmente, nesta fase da pandemia. No entanto, as presenças serão a
pelos professores, embora reprovações devam ser excluídas do cômputo do CR.
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se com representantes do Diretório Central dos Estudantes 
e os Diretores de Unidade Universitária da Uezo no dia 16 de julho, pelo aplicativo google 
meeting para debater a retomada das aulas de graduação por meio remoto. 

se com representantes do Diretório Central dos Estudantes 
e os Diretores de Unidade Universitária da Uezo no dia 16 de julho, por meio do aplicativo 
google meeting. Durante a reunião foram debatidas questões concernentes à retomada das 
aulas de graduação, por meio remoto, em decorrência da pandemia Covid-19. A minuta de 
deliberação para futura aprovação em Coepe, elaborada pelo Fórum de Graduação, 

reitora Vânia Lúcia. Os 
membros do DCE apresentaram ótimas sugestões que aumentaram o entendimento sobre 

reitora e os diretores esclareceram as 
dúvidas apresentadas. Outros assuntos relacionados à graduação e às possibilidades em vista 

Durante o debate foi colocado que as aulas devem ser retomadas em setembro e que grande 
parte da grade será mantida, mas disciplinas práticas, por uma questão sanitária, dificilmente 
serão presenciais, salvo, em alguns poucos casos, para alunos identificados como concluintes. 

As aulas serão assíncronas ou síncronas. Mas as aulas síncronas deverão ser gravadas e 
tações temporárias 

Os discentes em estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigatório deverão seguir 
a orientação das organizações concedentes dos estágios em que se encontram vinculadas, 

ediada pela coordenação de estágios, pelos supervisores, assim como os docentes 
orientadores (quando couber). Os Estágios Supervisionados poderão ser desenvolvidos por 
meio de atividades não presenciais, desde que com anuência do Colegiado do Curso e que 
ejam observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada Curso, assim como resoluções e 

pareceres dos CEE e/ou CNE, e a legislação pertinente de cada campo de atuação profissional. 

tanto para inclusão, 

Flexibilização estará presente em várias outras partes da vida acadêmica do aluno, 
excepcionalmente, nesta fase da pandemia. No entanto, as presenças serão ainda cobradas 

mputo do CR. 


