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https://edu.google.com/latest-news/distance-learning/?modal_active=none 

 

Retorno das aulas de forma remota  

Tire suas dúvidas 

A Pró-reitoria de Graduação preparou este resumo para orientar os alunos 

sobre como ocorrerá os procedimentos de retorno das aulas de forma remota 

durante o período do calendário acadêmico emergencial, baseado 

principalmente na Deliberação COEPE Nº 015, de 13 de agosto de 2020. Aqui 

você encontra perguntas e respostas para as suas principais questões, caso ainda 

falte alguma informação ou permaneça alguma dúvida, mande um e-mail com a 

sua pergunta para o endereço sprograduezo@gmail.com.  Mas fique de olho, 

caso surjam outras questões relevantes, este documento poderá ser alterado 

com as demais informações.  

Sabemos que a pandemia Covid-19 impõe adaptação à nova realidade de 

convivência com o objetivo de manter a saúde coletiva, incluindo o ambiente 

acadêmico, em todas as situações.  Neste momento de excepcionalidade, o 

objetivo é preservar os vínculos da comunidade ueziana e dar continuidade ao 

https://edu.google.com/latest-news/distance-learning/?modal_active=none
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processo formativo dos alunos de Graduação, combatendo a evasão e reduzindo 

os danos trazidos pela pandemia de Covid-19.  Assim, vamos nos encontrar por 

meio do ensino remoto emergencial até podermos retornar às atividades 

presenciais com segurança. 

 

1. O Calendário Acadêmico 2020.1 foi revogado. O que é o Novo 

Calendário Acadêmico Suplementar? 

O calendário suplementar pode ser encontrado no 

http://www.uezo.rj.gov.br/prograd/secad/calendarios-academicos.html e faz parte 

da solução emergencial para retomada deste semestre letivo 2020.1. 

 

2. E o Calendário Acadêmico para os calouros do Semestre 2020.2? 

Aprovamos no COEPE o remanejamento destes estudantes para o primeiro 

semestre letivo. Assim estes alunos calouros poderão iniciar seus estudos na 

mesma época que haviam planejado inicialmente.  

 

3. Os alunos que fizeram inscrição em disciplinas antes da pandemia 

permanecerão com a mesma grade? 

A manutenção, ou não, da grade será uma escolha do estudante, que poderá 

permanecer com a grade de disciplinas aprovada antes da Pandemia, caso a(s) 

disciplinas(s) ainda esteja(m) sendo ofertada.   Se desejar alterar a grade, baste 

solicitar a modificação da grade, por meio do procedimento conhecido como 

inclusão ou exclusão de disciplinas. 

Excepcionalmente neste semestre letivo 2020.1, estudantes de qualquer 

período, incluindo o primeiro, poderão solicitar uma nova exclusão de 

disciplinas no prazo do calendário acadêmico. 

 

4. Como será o procedimento de inclusão e exclusão de disciplinas? 

Um novo procedimento de modificação de grade (inclusão e exclusão) de 

disciplinas será ofertado de modo flexibilizado. Você deverá estar inscrito em 

pelo menos uma disciplina. Quanto ao máximo de disciplinas, depende do 

curso. Deve respeitar o limite máximo na grade curricular do Projeto 

Pedagógico do Curso, conforme previsto na Deliberação COEPE nº 40/2014, 

bem como os pré-requisitos e a ausência de conflito de horários. Dúvidas? 

Pergunte o coordenador do seu curso! 

 

5. Quantas disciplinas preciso para manter minha matrícula ativa, no 

mínimo?  

http://www.uezo.rj.gov.br/prograd/secad/calendarios-academicos.html
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A pergunta acima já disse... Somente uma disciplina é necessária. 

 

6. E a grade dos calouros 2020.1? 

A grade dos alunos do primeiro período é montada automaticamente, 

normalmente, sem a possibilidade de alteração. Excepcionalmente, neste 

semestre letivo, com atividades “emergenciais”, os calouros poderão fazer 

exclusão de disciplina.  

 

7. Quem não efetuou a inscrição em disciplinas no semestre 2020.1 

antes da pandemia, poderá fazer agora? 

Sim! Basta fazer inclusão de disciplinas. 

 

8. Quais são as principais datas do Período Acadêmico Emergencial de 

2020.1?  

 

 Destrancamento de matrícula até dia 28 de agosto. 

 Ajuste na grade (Inclusão / exclusão de disciplinas online): 28 de agosto a 01 de 

setembro. 

 Início das aulas: 14 de setembro 

 Término das aulas: 12 de dezembro 

 

9. O aluno bolsista permanecerá com o benefício durante o Período 

Acadêmico Emergencial? 

As bolsas auxílio serão mantidas conforme as regras vigentes. 

 

10. Quem for cotista/bolsista deverão preencher a ficha de frequência 

no período acadêmico emergencial de 2020.1? 

Não, não será necessário. Mas haverá controle de frequências por outros meios. 

Não some não! 

 

11. O que será vedado durante o período acadêmico emergencial de 

2020.1? 

 O cômputo de nota de reprovação em disciplinas remotas emergenciais, 

somente para calcular o Coeficiente de Rendimento (C.R.). 

 Os cancelamentos de matrícula por número de reprovações em uma mesma 

disciplina ou insuficiência de aproveitamento, por abandono e por perda de 

prazo para integralização curricular. 

 O cômputo dos semestres letivos de 2020 para fins de prazo máximo de 

integralização curricular. 
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 O cancelamento de bolsa-auxílio por reprovações por média, falta ou média e 

falta, em disciplinas remotas emergenciais.  

 

 

12. Posso trancar minha matrícula em qualquer período do calendário 

acadêmico emergencial? 

Poderá trancar até o dia 04 de dezembro de 2020, na Secretaria Acadêmica, 

apresentando uma justificativa. 

 

13. O trancamento de matrícula será computado no limite máximo de 

quatro semestres letivos, enquanto perdurar a pandemia? 

Não. 

 

14. Os alunos que não dispõem de recursos tecnológicos terão algum 

auxílio da UEZO? 

A UEZO disponibilizará o uso dos laboratórios de informática garantindo o 

acesso e melhor aproveitamento dos alunos de graduação no retorno das aulas 

de forma remota, que possivelmente tenham qualquer tipo de dificuldades em 

realizar as atividades que venham a serem propostas. 

A UEZO promoverá estudos para a realização de Edital com vistas a garantir a 

inclusão digital de discentes com vulnerabilidade socioeconômica. 

 

15. Quais ferramentas tecnológicas/plataformas serão utilizadas nas 

atividades remotas?  

No site você poderá encontrar uma Instrução Normativa com a Política para 

Utilização do E-Mail Acadêmico da Uezo (xxx@uezo.edu.br) e dos Recursos 

Disponibilizados na Plataforma G Suite Através do Programa Educacional 

Google for Education Esta será a principal plataforma educacional utilizada. 

Porém, além disso, a UEZO está participando de um Termo de Cooperação 

Técnica elaborado pela SECTI com a Microsoft, que disponibiliza os recursos 

do Office365 em nuvem. A plataforma também já se encontra disponível,  

 

16. Como será realizado o primeiro contato com os discentes para a 

realização das atividades remotas? 

 

Por e-mail acadêmico! Ei! Muita atenção ao aviso sobre este assunto que estará 

no acesso restrito do aluno. FUNDAMENTAL você acessar este seu novo e-mail, 

mailto:xxx@uezo.edu.br
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pois somente através dele terá acesso às aulas e demais recursos das suas 

disciplinas. Além disso, como usuário da conta de E-mail Acadêmico, será 

responsável por sua correta utilização, segurança e sigilo. 

 

17. As Atividades Letivas Emergenciais poderão ocorrer de forma 

síncrona e assíncrona. Qual é a diferença? 

 

As disciplinas e atividades poderão ser oferecidas de forma síncrona ou 

assíncrona. Síncrona é quando professor e aluno interagem remotamente ao 

vivo, em um horário marcado, na mesma plataforma virtual. Assíncrona é 

quando os conteúdos ficam disponíveis na plataforma, para que o aluno acesse 

quando julgar mais conveniente. 

 

18. Como será a carga horária das atividades remotas?  

A carga horária das disciplinas se manterá igual ao informado nos Projetos 

Políticos Pedagógicos dos cursos referentes. Mas ao menos 50% do tempo será 

dedicado ao contato online mais direto, entre docente e discente, por estratégias 

diversas, como vídeo aulas, chats, tira-dúvidas etc. A gestão do tempo da aula 

será definida pelo professor. 

 

19. Sou cotista/bolsista, posso perder o meu benefício caso tranque a 

minha matrícula durante esse período? 

Sim. Se trancar, terá o benefício suspenso. Olha, esta bolsa é inclusive também 

conhecida pelo nome “bolsa permanência”. 

 

20. Haverá controle de frequência dos alunos nas atividades 

remotas? 

A frequência dos discentes nas aulas não presenciais será computada pelo 

registro das atividades propostas pelo docente e presente no Plano de Conteúdo 

Mínimo. 

 

21. Como o aluno será avaliado? 

Ele participará de duas avaliações, contando com uma terceira avaliação 

suplementar, tratando do desempenho acadêmico do discente, e cada nota de 

avaliação parcial será composta pela soma ou média das notas obtidas nas 

avaliações ou atividades desenvolvidas em cada uma das disciplinas. 

 

22. Sou aluno concluinte. Como fica meu TCC? 
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Ele será realizado de forma remota durante o período de suspensão das 

atividades presenciais, seguindo as determinações presentes na Deliberação 

COEPE SEI nº 012, de 21 de maio de 2020. 

 

23.  E quanto aos alunos em estágio curricular supervisionado 

obrigatório e não obrigatório? 

- 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 observadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada Curso, resoluções e pareceres dos CEE e/ou CNE, bem como 

a legislação pertinente de cada campo de atuação profissional. Em alguns casos 

específicos requisita parecer ou deliberação do Colegiado do Curso. 

- Não sendo possível o desenvolvimento das atividades práticas do Estágio sem 

riscos à segurança de estudantes, técnico (as) de laboratório e docentes, estas 

serão desenvolvidas na ocasião do retorno das atividades presenciais. 

 

Equipe Prograd 

 

 


