
COMUNICADO 4 - 14 de agosto de 2020 
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
 

Em atenção à Resolução GR 87/2020 (10/08), que orienta e disciplina a retomada gradual 
das atividades presenciais por alunos e servidores de todas as carreiras da Universidade, a 
constar: 
Artigo 1º - O retorno gradativo às atividades administrativas e acadêmicas presenciais nos campi de 
Campinas, Limeira e Piracicaba terá início a partir da permanência destas regiões na fase amarela 
por, pelo menos, 28 dias consecutivos, como estabelecido pelo Plano São Paulo do Governo de São 
Paulo. 

Parágrafo 3º - Na hipótese de reclassificação das regiões de Campinas, Limeira e de 
Piracicaba para as fases laranja ou vermelha, a Universidade suspenderá, imediatamente, as 
aulas e atividades presenciais não essenciais em todos os campi e somente retomará as 
atividades, nos moldes desta resolução, quando implementada a condição prevista no caput. 

 

Considerando as incertezas da retomada e da continuidade das atividades acadêmicas 
presenciais, a Coordenação de Graduação, com respaldo da Diretoria do Instituto de 
Biologia, no momento, recomenda fortemente aos professores responsáveis por disciplinas 
no segundo período letivo de 2020 a manutenção do Programa Emergencial de Ensino de 
Graduação medido por tecnologia, integralmente não presencial, em seus programas de 
desenvolvimento de disciplinas. 
 
A Coordenação de Graduação fará o acompanhamento constante das resoluções e 
determinações institucionais (com participação ativa no Grupo de Trabalho do Plano de 
Retorno e no Comitê de Crise do Instituto de Biologia), para que, havendo condições 
sanitárias, de segurança e de saúde de toda comunidade, o retorno das atividades 
presenciais em vetores de prática (P) e de laboratório (L) tenham prioridade. No momento, 
as excursões previstas para disciplinas de graduação do segundo período letivo de 2020 
estão suspensas. 
 

 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 2020, deverão estabelecer no plano de 
desenvolvimento as atividades de educação medidas por tecnologia e não presenciais, 
respeitando o calendário acadêmico 2020. 
Calendário Acadêmico DAC disponível:  
https://www.dac.unicamp.br/portal/storage/app/media/Atendimento/calendario-escolar-de-
graduacao-2020-portal-dac-06072020-1.pdf 
 Avaliação de Curso 2s/2020 - 25 de novembro de 2020 
 Curso 06: das 9:00-12:00 hrs 
 Curso 46: das 19:00-22:00 hrs 
 

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. 
 

https://www.dac.unicamp.br/portal/storage/app/media/Atendimento/calendario-escolar-de-graduacao-2020-portal-dac-06072020-1.pdf
https://www.dac.unicamp.br/portal/storage/app/media/Atendimento/calendario-escolar-de-graduacao-2020-portal-dac-06072020-1.pdf


3-O plano de desenvolvimento da disciplina deverá ser enviado à Coordenação de 
Graduação ATÉ: 04 de setembro de 2020, e-mail: madelbin@unicamp.br. 
 
4-Todos os procedimentos internos relacionados à Secretaria de Graduação permanecerão 
em teletrabalho e seguirão os prazos regimentais estabelecidos pela DAC, PRG e CCG, até 
que se início o retorno gradativo das atividades administrativas. 
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 
 
 
 
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 
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