COMUNICADO 6 - 20 de julho de 2021
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE BIOLOGIA
Em atenção à Resolução GR 49/2021 (11/06), que institui medidas adicionais,
emergenciais e temporárias, como o objetivo de minimizar a transmissão e disseminação da
COVID-19 nos campi da Universidade Estadual de Campinas, a Coordenação de
Graduação, com respaldo da Diretoria do Instituto de Biologia e com orientação da PróReitoria de Graduação (PRG), no momento, recomenda fortemente aos professores
responsáveis por disciplinas no segundo período letivo de 2021 a manutenção do
Programa Emergencial de Ensino de Graduação mediado por tecnologia,
INTEGRALMENTE NÃO PRESENCIAL, em seus programas de desenvolvimento de
disciplinas.
Juntamente com a Diretoria do Instituo de Biologia iremos avaliar a demanda
apresentada pelas coordenações dos cursos de graduação da área de saúde incluídos na
resolução 49/2021 (medicina, farmácia, enfermagem, odontologia, fonoaudiologia e
nutrição), para o planejamento das atividades presenciais INDISPENSÁVEIS, em vetor de
PRÁTICA (P) e LABORATÓRIO (L).
A Coordenação de Graduação fará o acompanhamento constante das resoluções e
determinações institucionais.
• Planejamento das atividades de educação mediada por tecnologia (não presenciais):
1-Considerando o programa emergencial de ensino de graduação (GR-025/2020), os
professores responsáveis por disciplinas (obrigatórias, eletivas e de serviço) que serão
ministradas no segundo período letivo de 2021, deverão estabelecer no plano de
desenvolvimento as atividades de educação medidas por tecnologia e não presenciais,
respeitando o calendário acadêmico 2021.
Calendário Acadêmico DAC 2021 disponível:
https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2021/graduacao
Data da Avaliação de Curso 2s/2021 - 27 de outubro
Cursos 06 e 46: Programação única das 14:00-17:00 hrs
Deverão ser previstas atividades educacionais alternativas, respeitando as
especificidades de cada currículo e do conteúdo das disciplinas, referente a 01 (uma)
segunda-feira para que se complete o conteúdo das disciplinas ministradas neste dia (15
semanas letivas).
Deliberação CEPE-A-09/2021 (de 06/07/2021):
[...] Artigo 4º-Será registrada frequência integral de todos os alunos de graduação e
pós-graduação ativos durante o 2o semestre letivo de 2021.
Artigo 8º-A avaliação da aprendizagem poderá ser aferida pelo conjunto dos
trabalhos e atividades desenvolvidas pelo estudante, de forma individual e/ou
coletiva, devendo ser informado no início do período letivo aos estudantes e
constituindo o sistema de avaliação da disciplina.
§ 1º-Os resultados da avaliação da aprendizagem poderão ser expressos pelos
conceitos S (suficiente) ou I (insuficiente) para qualquer disciplina da Graduação,
independente dos seus vetores, e S (suficiente) ou R (insuficiente) em disciplinas da PósGraduação, a critério do docente responsável. [...]

2-Com respaldo do programa emergencial, as atividades de educação mediadas por
tecnologia e não presenciais, alinhadas com os objetivos do plano de desenvolvimento da
disciplina, serão consideradas substitutivas da carga horária correspondente (exemplo:
trabalhos, aulas gravadas ou live, indicação de bibliografia para leitura e estudos, estudo
dirigido, portfólios, fóruns etc). As entregas ou produtos das atividades realizadas pelos
discentes serão utilizadas para acompanhamento e avaliação, devendo compor o plano de
desenvolvimento da disciplina.
3-O plano de desenvolvimento da disciplina deverá ser enviado à Coordenação de
Graduação ATÉ: 02 de agosto de 2021, e-mail: graduaib@unicamp.br.
4-Contato da Secretaria de Graduação:
Secretaria de graduação: graduaib@unicamp.br
Andrea Cristina Godoy: agodoy@unicamp.br
Diego Menezes Carvalho: diegoc@unicamp.br
Aline Cristina Gachet: alinew@unicamp.br
A Coordenação de Graduação está disponível para auxiliar e minimizar o impacto docente
e discente.
Certos da compreensão, apoio e bom senso de todos
Atenciosamente,
Profa. Maria Andréia Delbin
Prof. Silvio Roberto Consonni
Coordenação de Graduação dos Cursos de Ciências Biológicas
Instituto de Biologia
---------- Forwarded message --------De: Pró-reitoria de Graduação - PRG <prg@unicamp.br>
Date: ter., 13 de jul. de 2021 às 09:00
Subject: Comunicado aos Coordenadores de Cursos
To:
Senhores e Senhoras Coordenadores (as)
Em relação ao decreto nº 65849 de 9/07/21, que autoriza a volta às aulas presenciais, e após
reunião com o Comitê Científico de Contingência do Coronavírus da Unicamp, gostaríamos
de reafirmar que as aulas presenciais na graduação (com exceção da área de saúde) só serão
presenciais na medida que todos docentes, funcionários e alunos estiverem devidamente
imunizados e/ou houver uma diminuição drástica da transmissibilidade do SAR-COV-19.
Recebemos a comunicação da secretaria de saúde do município de Campinas que
irá disponibilizar vacinas para as três categorias em breve, vacinando-se das faixas etárias
mais velhas para as mais novas. Porém não existe ainda a data correta do início da vacinação,
nem qual vacina será disponibilizada, o que afetará os cálculos para completar a imunização.
Manteremos todos informados de qualquer modificação, sempre preservando a segurança da
comunidade.
Campinas, 12 e junho de 2021
PRG Unicamp
Prof. Ivan Toro

