
COMUNICADO 5 - 08 de dezembro 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 e considerando as incertezas da retomada e da continuidade das atividades 
acadêmicas presenciais, a Coordenação de Graduação, com respaldo da Diretoria do 
Instituto de Biologia e com orientação da Pró-Reitoria de Graduação (PRG), no momento, 
recomenda fortemente aos professores responsáveis por disciplinas no primeiro período 
letivo de 2021 a manutenção do Programa Emergencial de Ensino de Graduação 
medido por tecnologia, INTEGRAMENTE NÃO PRESENCIAL, em seus programas de 
desenvolvimento de disciplinas. 
 

Juntamente com a Diretoria do Instituo de Biologia iremos avaliar as possíveis 
necessidades apresentadas pelos professores de atividades presenciais INDISPENSÁVEIS, 
em vetor de PRÁTICA (P) e LABORATÓRIO (L), preferencialmente para as disciplinas com 
alunos concluintes em 2021 e ingressantes. Considerando todas as orientações 
apresentadas pela Unicamp e relacionadas ao retorno presencial das atividades de 
Graduação, é de fundamental importância que se considere para o plano de 
desenvolvimento da disciplina o rodízio dos alunos nas aulas práticas para atender o limite 
máximo de 30% da capacidade do laboratório, mínimo de 1,50 metros de distanciamento e 
ventilação natural. Não estão autorizadas atividades presenciais em vetor TEÓRICO (T), que 
devem ser realizadas exclusivamente de forma NÃO PRESENCIAL. 
(https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/diretores-de-unidades-e-orgaos). 
 

A Coordenação de Graduação fará o acompanhamento constante das resoluções e 
determinações institucionais. No momento, as excursões previstas para as disciplinas de 
graduação do primeiro período letivo de 2021 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 primeiro 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. As atividades presenciais indispensáveis 
previstas no plano de desenvolvimento devem respeitar o rodízio de alunos para atender o 
limite máximo de 30% da capacidade do laboratório, mínimo de 1,50 metros de 
distanciamento e ventilação natural.  
(https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/diretores-de-unidades-e-orgaos). 
 
Calendário Acadêmico DAC 2021 disponível: 
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25905 
 
Data da Avaliação de Curso 1s/2021 - 24 de maio 
 Curso 06: das 9:00-12:00 hrs 
 Curso 46: das 19:00-22:00 hrs 
 
Deverão ser previstas atividades educacionais alternativas, respeitando as especificidades 
de cada currículo e do conteúdo das disciplinas, referentes a 01 (uma) sexta-feira e 02 (dois) 
sábado para que se contemple o conteúdo das disciplinas ministradas nestes dias.  
 



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: 06 de janeiro de 2021, e-mail: madelbin@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: Comissão Central de Graduação - CCG/UNICAMP <ccg@unicamp.br> 
Date: sex., 27 de nov. de 2020 às 14:16 
Subject: Esclarecimento sobre as disciplinas do 1º sem 2021 
To:  
Às coordenações de Graduação – Esclarecimento sobre as disciplinas do 1º sem 2021 
Conforme discutido com diretores, e posteriormente na CCG, em face da aparente 
recrudescência da pandemia e necessidade de reduzir aglomerações para manter o 
ambiente da Universidade seguro, orientamos a manutenção de ensino 
predominantemente remoto no 1º semestre de 2021.  
 
Isso se aplica a disciplinas e conteúdos em que isso é possível, incluindo a adaptação de 
atividades práticas, de estágio ou laboratório para o modo remoto, reservando para 
atividades presenciais apenas aquelas que só podem ser oferecidas desta forma, incluindo 
algumas atividades práticas, de laboratório ou estágios, guardando-se os cuidados sanitários 
devidos vigentes e seguindo o Plano de Retomada de Atividades Presenciais da Unicamp. 
    
No planejamento das atividades presenciais, os concluintes devem ser considerados 
prioritários e, se houver disciplinas práticas não adaptáveis ao ensino remoto, também se 
pode priorizar os ingressantes.  
 
Prof. Eliana Amaral 
Pró-Reitora de Graduação 
Unicamp 


