
COMUNICADO 2 - 23 de março de 2020 
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
 

Em atenção às Resoluções GR-24/2020 (16/03), GR-25/2020 (16/03), GR-26/2020 (17/03) 
e GR 34/2020 (22/03), a Coordenação de Ensino de Graduação, com respaldo da Diretoria 
do Instituto de Biologia estabelece: 
 
• Estão suspensas (pelo período de 23 de março a 12 de abril 2020): 
 
1-Todas as atividades de atendimento presencial na secretaria de graduação. Os 
funcionários estarão atendendo exclusivamente em teletrabalho: 
 
CONTATOS: 
Secretaria de graduação: graduaib@unicamp.br 
  
Andrea Cristina Godoy: agodoy@unicamp.br 
 
Diego Menezes Carvalho: diegoc@unicamp.br 
 
Aline Cristina Gachet: alinew@unicamp.br 
 
2-Todas as atividades de manutenção dos equipamentos nos MBs. Os funcionários estarão 
atendendo exclusivamente em teletrabalho: 
 
CONTATOS: 
Juliani Sideri Caetano: julianic@unicamo.br 
 
Ademar Gusmão Renzi: renzi@unicamp.br 
 
• Estão suspensas (pelo período de 13 de março a 30 de abril de 2020): 
 
1-Todas as aulas e atividades acadêmicas presenciais de Ensino de Graduação; 
OBS: Adequações do calendário ou normativa institucionais serão resolvidas em instâncias superiores 
oportunamente quando houver maior clareza da situação e perspectivas de retorno das atividades presenciais. 
 
2-Todas as atividades de campo e excursões de Ensino de Graduação; 
 
 
3-Todas as atividades presenciais realizadas nas salas de aula, CIEGIB, LBs e MBs, e os 
mesmos permanecerão fechados;  
 
Comunicados Importantes: 
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/03/20/informe-prgprpg-comunidade-unicamp 
 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/ao-vivo-governo-de-sp-anuncia-novas-medidas-
para-combate-ao-coronavirus-no-estado/ 
 
• Planejamento das atividades de educação mediada por tecnologia (não-presenciais): 
 
1-Considerando a) o plano emergencial para os cursos e disciplinas de graduação, b) as 
especificidades das disciplinas ministras pelo Instituto de Biologia e c) por entender que 
algumas atividades indispensáveis deverão ser retomadas após o encerramento do período 



de restrição imposto pela pandemia, fica estabelecido que a partir do dia 23 de março de 
2020 TODAS as disciplinas (obrigatórias, eletivas e de serviço) devem cumprir no 
mínimo 25% e no máximo 40% de sua carga horária em atividades de educação 
mediadas por tecnologia e não-presenciais (a critério de cada disciplina,  
preferencialmente as atividades de vetor TEÓRICO, com extensão ao vetor PRÁTICO); 
Deliberação do Conselho Estadual de Educação 177/2020 (18/03/2020); 
 
2-O GGTE e o EA2, com apoio da CCUEC, outros órgãos e equipes da Universidade, 
disponibilizaram materiais de esclarecimento sobre melhores práticas e ferramentas para o 
ensino não-presencial e recomendamos fortemente que acessem via portal EA2:  
https://www.ea2.unicamp.br/pagina-de-apoio-ao-ensino-digital/; 
 
3-As atividades de educação mediadas por tecnologia e não-presenciais serão consideradas 
substitutivas da carga horária correspondente no plano de desenvolvimento da disciplina 
(exemplo: trabalhos, aulas gravadas ou live, indicação de bibliografia para leitura e estudos, 
estudo dirigido, portfólios, fóruns etc). A Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
(UNIVESP) disponibilizou em seu portal todas as disciplinas já oferecidas pela instituição 
via: https://apps.univesp.br/integra/; 
  
4-As disciplinas que possuem PEDs e/ou PADS envolvidos, deverão propor adaptações da 
rotina de trabalho e plano de atividades; 
 
5-As entregas ou produtos das atividades realizadas pelos discentes podem ser utilizadas 
para acompanhamento e avaliação, devendo compor o novo plano de desenvolvimento da 
disciplina; 
 
6-Com respaldo deste plano emergencial, o docente responsável pela disciplina realizará os 
ajustes no plano de desenvolvimento da disciplina considerando a proposta alternativa das 
atividades envolvendo a educação mediada por tecnologia; 
 
7-É de extrema importância a participação e a responsabilidade dos discentes no 
entendimento e cumprimento do plano emergencial, já que as atividades presenciais 
estão suspensas, e iniciaremos em TODAS as disciplinas atividades não-presenciais; 
 
8-A Coordenação de Ensino de Graduação do Instituto de Biologia está disponível para 
auxiliar e minimizar o impacto docente e discente. 
CONTATOS: 
Profa. Maria Andréia Delbin: madelbin@unicamp.br 
 
Prof. Silvio Roberto Consonni: consonni@unicamp.br 
 
As medidas aqui adotadas estão sujeitas à reavaliação, a qualquer momento, conforme 
evolução da situação da pandemia. 
 
Certos da compreensão e bom senso de todos 
Atenciosamente, 
 
 
Coordenação de Ensino de Graduação 
Instituto de Biologia 
 


