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-icou com dúvidas ou tem sugestões,
sistematizacaoÃemergencialÚufrpeÃbr

O que está acontecendo,

Por causa do isolamento social: necessário durante a

pandemia de COVID)!ó: as aulas presenciais tiveram de ser

suspensasJ Professores e técnicos continuaram trabalhando

remotamenteJ Mas: com o semestre VIVIÃC SUSPêNSO: nossos

estudantes estão sem previsão de volta às aulas e de QUGNéO

POéêRÃO Sê -ORMGRJ Pensando de forma ÉNhLUSÉVG: para ajudar os

que querem voltar às aulas: os que querem e não podem e

mesmo os que não estão podendo voltar de forma alguma:

elaboramos o PêRÍOéO LêTÉVO êXhêPhÉONGL UPLêNJ

homo serão as atividades das disciplinas,

Alunos e professores podem ter problemas de acesso à

internet: por exemploJ Por isso: serão priorizadas GTÉVÉéGéêS

GSSÍNhRONGS hOM PRGZOS -LêXÍVêÉSJ Nas atividades SÍNhRONGS: você

precisa estar presente na hora em que elas estão ocorrendo

zexJú participar de uma videochamadaNJ Já as atividades

GSSÍNhRONGS podem ser feitas a qualquer momento zexJú assistir

a uma videoaula gravadaNJ Quem não puder participar de uma

atividade síncrona NÃO LêVGRÁ -GLTG ê NêM TêRÁ PRêYUÍZO NG NOTGã

ê como serão as avaliações,

As GVGLÉGÇÕêS poderão ser realizadas por meio de atividades

entregues durante a disciplinaJ Não teremos semanas

específicas para verificações de aprendizagemJ As médias

para aprovação continuam as mesmas: mas as reprovações

não serão contabilizadas para o acompanhamento ou

desligamentoJ E vale lembrarú mesmo provas: se

necessárias: devem ser feitas de forma GSSÍNhRONG zofflineNã

ê se eu estiver no final do curso,

Caso falte cursar no máximo õ6íh em disciplinas: você pode

solicitar a GÓRêVÉGÇÃO éê hURSO à coordenaçãoJ Será composta uma

banca que vai elaborar uma avaliação com os assuntos dessas

disciplinasJ Para ser aprovado: é só obter no mínimo a NOTG XDI:

que a sua nota será lançada nas disciplinas avaliadasJ

GTêNÇÃOú as GTÉVÉéGéêS éê -ÉNGL éê hURSO ainda devem ser realizadasã

ê como faço essas atividades de final de curso,

O Thh poderá ser feito em vários -ORMGTOS éÉ-êRêNTêS e com

GPRêSêNTGÇÃO RêMOTG e: se a banca concordar: pode até ser

assíncronaJ As GTÉVÉéGéêS hOMPLêMêNTGRêS poderão ser todas de

UMG ÚNÉhG NGTURêZG e os comprovantes podem ser digitalizadosJ O

êSTÁ#ÉO SUPêRVÉSÉONGéO OÓRÉ#GTÓRÉO UêSON e a PRÁTÉhG hOMO hOMPONêNTê

hURRÉhULGR podem ser feitos remotamente: repeitando normas e

leis vigentesJ E as atividades de êNSÉNO: PêSQUÉSGD êXTêNSÃO e

êSTÁ#ÉO NÃO OÓRÉ#GTÓRÉO podem contar como êSOJ

G RURGLÉNéG hONTRG G PGNéêMÉG
por êlisangela Óezerra

Vim aqui pra lhe falar dos dias que estão porvir
éepois dessa pandemiaD tudo muda por aqui
Por enquanto nossas aulas não serão presenciais
êm agosto começamos ações excepcionais

GulasD êSOsD Thh ganharam nova roupagem
Usando tecnologia pra manter a qualidade
Vai ser remotoD tudinhoD pelo GVG e até no Zap
hom formação pra você não perder atividade

Não se aperrei nem se avexeD a adesão é voluntária
Gcompanhe o calendárioD toda data tá marcada
ê pro caba acelerado e pra minina arretada
Que tão no final do cursoD por uma berinha de nada
Tem mais uma opçãoD a tal abreviação
Uma prova e findouRseD áintegralização

ê quanto à acessibilidade,

O Núcleo de Acessibilidade zNGhêSN continua com os MONÉTORêS

GPOÉGéORêS: ÉNTÉRPRêTêS e êSTG#ÉÁRÉOS éê LÉÓRGS: auxiliando

estudantes e professoresJ A GéGPTGÇÃO éê MGTêRÉGL éÉéÁTÉhO pode

ser solicitada: mas com antecedência: e os programas e

plataformas adotados devem ter RêhURSOS éê GhêSSÉÓÉLÉéGéêJ

ê para quem é aluno da UGêGéTecD muda alguma coisa,

As adaptações do PLê também valem para a UGêGéTecJ Mas:

nesse caso: os calendários çíçíJ! e çíçíJç seguirão

normalmente: não sendo necessária a criação do período

çíçíJõJ Assim: a adesão às aulas continua sendo OÓRÉ#GTÓRÉGJ

Vale lembrar que NÃO ocorrerão encontros PRêSêNhÉGÉSJ

O que é o Período Letivo êxcepcional UPLêN,

O PLE ocorrerá a partir do segundo semestre de çíçí: através do

período çíçíJõ: que terá !í semanas de duraçãoJ No PLE: as

disciplinas oferecidas terão todas as GTÉVÉéGéêS RêMOTGSJ Enquanto

isso: o período çíçíJ! continuará suspenso até que seja seguro

voltarmos a ter aulas presenciaisJ A GéêSÃO de professores e

estudantes ao PLE será OPhÉONGL: e vamos fazer algumas MUéGNÇGS

para ajudar a todaszosNJ

homo vão ser as aulas,

Todas as atividades serão RêMOTGSú GULG: matrícula:

MONÉTORÉG: eventos: ÉNÉhÉGÇÃO hÉêNTÍ-ÉhG: êSTÁ#ÉO: defesa de

Thh etcJJ As disciplinas utilizarão plataformas como o GVG:

o SIGAA e o #OO#Lê hLGSSROOMJ Outros recursos: como

redes sociais: YOUTUÓê: WhatsApp e Hangouts: podem ser

usadosJ São muitas metodologias e técnicas novas: por

isso: antes de tudo começar: faremos minicursos de

-ORMGÇÃO para êSTUéGNTêS e PRO-êSSORêSJ


