
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFG Nº 96, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 
 

 
 

 

Aprova Instrução Normativa 01/2021 

que dispõe sobre os procedimentos 

relativos ao Ensino Remoto Emergencial 

2021-CEPAE/UFG. 

 

 

 O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, no uso das suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão 

plenária realizada no dia 15 de outubro de 2021, tendo em vista o que consta do Processo 

Eletrônico nº 23070.031588/2021-58 e considerando:  

a. as definições estabelecidas para o Ensino Remoto Emergencial na 

Universidade Federal de Goiás, disponíveis no ebook 

(https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/ensino-remoto-ufg/index.html); 

b. as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), quanto ao uso restrito de telas, 

bem como as avaliações sobre o processo de Ensino Remoto 

Emergencial desenvolvido no ano letivo de 2020, 

 

 R E S O L V E: 

 

 Art. 1º O plano de Ensino Remoto Emergencial do Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG) será 

executado durante o ano letivo de 2021 e sua modificação poderá ser realizada mediante a 

avaliação das condições pedagógicas e/ou sanitárias e aprovação no Conselho Diretor do 

CEPAE-UFG. 

 

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/ensino-remoto-ufg/index.html


 Art. 2º Este plano de Ensino Remoto Emergencial será executado 

respeitando as atribuições e características de cada etapa de ensino da Educação Básica: 

Educação Infantil (EI), Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF-I), Anos Finais do Ensino 

Fundamental (EF-II) e Ensino Médio (EM). 

 

 Art. 3º As atividades elaboradas e desenvolvidas, de forma assíncrona e 

síncrona, serão executadas por meio de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs), respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), quanto ao uso restrito de telas.  

 

 Art. 4º É de inteira responsabilidade do estudante e de seus responsáveis o 

preenchimento de dados solicitados pela coordenação de ensino, à qual o estudante está 

vinculado, para a execução do Ensino Remoto Emergencial-2021. 

 

 Parágrafo Único. As coordenações de cada etapa de ensino do CEPAE-

UFG encaminharão, aos seus docentes, um documento contendo as informações necessárias 

para o cadastro dos estudantes nos Ambientes Virtuais, no período de Planejamento 2021/1, e 

atualizará, periodicamente, os docentes, em caso de modificação destas informações. 

 

 Art. 5º Em todas as etapas de ensino, é de inteira responsabilidade do 

estudante e/ou seus responsáveis a confirmação do estudante no Ambiente Virtual 

institucional definido pelo Conselho de Classe da turma. 

 

 Parágrafo Único. No caso de situações que configurem abandono do 

estudante, e esgotadas as tentativas da unidade escolar e das discussões no Conselho de 

Classe, este poderá solicitar à coordenação que comunique às autoridades competentes. 

 

 Art. 6º No Ambiente Virtual: 

 

I. O docente deverá gerenciar sua própria disciplina com o conteúdo 

previsto no plano de ensino, limitando o acesso quando necessário e 

não permitindo postagens indevidas no Ambiente Virtual. 

II. O docente deverá encaminhar o convite para acesso ao seu Ambiente 

Virtual de Aprendizagem diretamente para o e-mail do 

estudante/responsável. 

III. O estudante/responsável deverá apresentar, para registro, um e-mail 

com domínio do Google (xxxxxxxx@gmail.com). 

IV. O estudante/responsável deverá declarar no NOME do e-mail o 

nome do estudante conforme matrícula no CEPAE-UFG, não sendo 

permitido o uso de “apelidos” como identificador principal. 

V. O docente excluirá, do Ambiente Virtual, pessoas que não 

respeitarem as suas solicitações de identificação e regras de convívio 

virtual.  

VI. Orientamos que os estudantes e os docentes não utilizem 

foto/imagem que não seja do seu próprio rosto, no perfil utilizado 

para as atividades síncronas. Caso não queira usar sua foto de rosto, 

poderá permanecer com perfil sem foto, mas nunca com foto de 

outra pessoa, objeto, personagem etc. 

 

 Art. 7º Estratégias de busca ativa para identificar, registrar, acompanhar e 

enfrentar a evasão e exclusão escolar serão realizadas ao longo de todo ano letivo; 

mailto:xxxxxxxx@gmail.com


 

I. O Serviço de Psicologia do CEPAE-UFG atuará em conjunto com as 

coordenações, docentes e famílias para buscar a inclusão de todos os 

estudantes nas atividades do Ensino Remoto Emergencial e tentar 

evitar que problemas de ordem biopsicosocial possam ocasionar 

exclusão ou evasão dos estudantes. 

II. Famílias com dificuldade de acesso (à internet ou a aparelhos 

eletrônicos) ou com impedimento para a realização das atividades 

pedagógicas propostas pelos docentes/coordenação, deverão entrar 

em contato com a coordenação da etapa escolar em que os estudantes 

estão matriculados, em caráter de urgência, impedindo problemas 

futuros. 

III. Famílias impossibilitadas de acompanhar este plano de ensino 

remoto, especialmente com relação às Atividades Síncronas, poderão 

solicitar à coordenação a avaliação dos estudantes somente com as 

Atividades Assíncronas, por meio de declaração que deve ser 

protocolada na secretaria e endereçada para a coordenação da 

série/ano do estudante. 

IV. As Famílias poderão solicitar a gravação das aulas disponíveis para 

que possam ser utilizadas com fins pedagógicos e científicos. 

V. A solicitação das aulas gravadas deverá ser feita pelo 

estudante/responsável ao conselho de classe. 

VI. As aulas gravadas poderão ser encaminhadas às famílias, que 

fizerem a solicitação, mediante aceite do professor, tendo este a 

exclusividade da decisão final sobre o assunto. 

 

 Art. 8º As Atividades Assíncronas, independente da etapa de ensino, serão 

avaliadas pelos docentes e poderão compor total ou parcialmente os conceitos dos estudantes 

no ano letivo, conforme plano de ensino da disciplina disponibilizado pelo docente na 

primeira semana letiva de 2021. 

 

 Parágrafo Único. As Atividades Assíncronas avaliativas deverão ser 

devolvidas para os docentes, pelos estudantes/responsáveis, através do Ambiente Virtual 

solicitado pelo docente, conforme plano de ensino da disciplina. 

 

 Art. 9º As Atividades Síncronas são entendidas como reuniões, eventos, 

aulas, atendimentos, orientações e etc. 

 

 Art. 10. As Atividades Síncronas serão realizadas em conformidade com os 

dispositivos legais vigentes, respeitando a imagem e opinião dos envolvidos, sendo realizadas 

em Ambiente Virtual institucional adequado e tendo como base as orientações de saúde 

quanto ao uso de telas. 

 

 Art. 11. No CEPAE-UFG, a gravação das Atividades Síncronas deverá 

seguir as seguintes normas: 

 

I. A possibilidade de gravação das Atividades Síncronas deverá estar 

informada no plano de ensino da disciplina do docente, 

disponibilizado para todos os estudantes, na primeira semana letiva de 

2021. 



II. Se for utilizar o recurso de gravação, o docente deverá informar, aos 

presentes no momento da aula, que irá gravar a aula, e estes deverão 

desligar seus microfones e câmeras, sendo, portanto, impossibilitados 

de manifestação por voz e imagem, podendo apenas se manifestarem 

via mensagem no campo reservado para interação escrita (chat). 

III. Havendo manifestação contrária à gravação, este 

estudante/responsável deverá desligar sua câmera e microfones e se 

manter no Ambiente Virtual sem expressar sua opinião ou, poderá se 

retirar do Ambiente Virtual sem prejuízos. 

IV. Durante a gravação, o docente não deverá realizar chamada ou mesmo 

convidar estudantes a se manifestar no momento em que a gravação 

estiver ocorrendo. 

V. O uso da gravação em Atividades Síncronas, de qualquer natureza, é 

restrito ao docente, sendo este responsável por sua vinculação para 

estudantes, mediante solicitação dos estudantes/responsáveis ao 

Conselho de Classe. 

VI. Será respeitada, de forma definitiva, a decisão do docente de não 

gravar suas aulas ou de negar acesso às gravações de suas Atividades 

Síncronas. 

VII. A veiculação da gravação das Atividades Síncronas, de qualquer 

natureza, em plataformas não institucionais, não é permitida e será 

tratada de acordo com a legislação vigente. 

VIII. Em caso de divulgação das Atividades Síncronas, realizadas por 

docentes ou por estudantes, em qualquer plataforma não institucional, 

o estudante/responsável serão penalizados de acordo com a legislação 

vigente. 

IX. Em caso de identificação de ocorrências de exposição de imagem 

indevida de docente e estudantes, aconselhamos o registro do boletim 

de ocorrência e o tratamento do ocorrido no Conselho Diretor, em 

primeira instância. 

X. Em caso de ocorrências de atitudes indevidas pelo estudante, no 

Ambiente Virtual, o docente deverá relatar o caso à coordenação 

destacando seus argumentos de acordo com a Resolução CEPAE-UFG 

02/2015 que trata dos Direitos e Deveres dos Estudantes. 

 

 Art. 12. As Atividades Síncronas que não realizarem o uso da ferramenta de 

gravação podem seguir as seguintes normas: 

 

I. O docente poderá convidar os estudantes para ligar a câmera e 

microfones a fim de exposição de suas opiniões, desde que pertinente a 

discussão realizada. 

II. O docente poderá permitir que os estudantes façam o uso de 

apresentação a fim de expor suas opiniões, desde que pertinente a 

discussão realizada. 

III. O docente poderá realizar chamada pelo nome do estudante, conforme 

consta nos documentos oficiais do CEPAE-UFG. 

IV. É de responsabilidade do docente o total controle de acesso e utilização 

dos recursos tecnológicos disponíveis no Ambiente Virtual durante a 

execução da atividade síncrona. 

V. Em caso de ocorrências de atitudes indevidas pelo estudante no 

Ambiente Virtual, o docente deverá relatar o caso à coordenação 



destacando seus argumentos de acordo com a Resolução CEPAE-UFG 

02/2015 que trata dos Direitos e Deveres dos Estudantes. 

 

 Art. 13. O docente deverá registrar a carga horária de cada atividade, 

descrita pelo número de horas-aulas para as atividades síncronas/assíncronas. 

 

 § 1º A não entrega das atividades assíncronas resultará em faltas conforme 

definido pelo docente em sua proposta de atividade. 

 

 § 2º A não participação das atividades síncronas resultará em faltas 

conforme definido pelo docente em sua proposta de atividade. 

 

 Art. 14. As faltas e conceitos deverão ser registradas no diário do docente e 

inserção no sistema acadêmico do CEPAE-UFG, em até 3 dias antes do Conselho de Classe 

da Escala. 

 

 Art. 15. As devolutivas das Atividades Assíncronas serão entregues de 

forma regular conforme calendário previsto no plano de ensino. 

 

 Parágrafo Único.  Novos prazos poderão ser avaliados e concedidos pelos 

Conselhos de Classe, bem como a análise de casos especiais individuais sobre interrupção de 

acessibilidade, doenças e outros. 

 

 Art. 16. Em todo o CEPAE-UFG, o estágio poderá ocorrer durante as 

Atividades Assíncronas e Síncronas, respeitando os dias estabelecidos para suas realizações. 

 

 Parágrafo Único. É de responsabilidade dos docentes/departamentos 

ajustar a disponibilidade e execução dos estágios conforme o estabelecido por esta resolução. 

 

 

SEÇÃO I 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O ENSINO REMOTO  

EMERGENCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 Art. 17. O Departamento de Educação Infantil (DEI/CEPAE-UFG) 

continuará com o processo de sistematização e envio das atividades educativas não-

presenciais em caráter emergencial, cuja primordialidade é garantir a manutenção dos 

vínculos afetivos outrora estabelecidos com as crianças, os familiares e responsáveis, bem 

como o processo de apropriação dos conhecimentos historicamente construídos, por meio de 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) que oportunizem:  

 

I. A construção/permanência de espaços de diálogo entre a equipe 

pedagógica, as crianças, os familiares e responsáveis por meio de 

ambiente virtual institucional;  

 

II. O acesso e apropriação aos diversos conhecimentos que compõem a 

cultura humana, contemplando a imagética, as produções audiovisuais, 

as músicas, as artes cênicas (teatros), a literatura infantil, os jogos e 

brincadeiras, dentre outros.  

 



 Art. 18. Devido às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), quanto ao uso restrito de telas por crianças 

menores de 02 anos, ao Grupo I - “Arara” (01 a 02 anos de idade) deve-se propor apenas 

atividades assíncronas e realizar ações síncronas exclusivamente com às famílias a partir da 

necessidade apresentada.  

 

 Art. 19. Aos grupos etários caracterizados pela matrícula de crianças de 02 

a 06 anos de idade, orienta-se que: 

 

I. Poderão realizar atividades síncronas e assíncronas de forma 

intercalada e, caso seja necessário, de forma simultânea, de acordo com 

o planejamento semanal;  

II. A organização destas atividades educativas não-presenciais em caráter 

emergencial, será flexível, e caberá a cada grupo etário (docentes, 

coordenação e famílias) selecionar as datas e horários em que essas 

ações serão realizadas, bem como, a sua periodicidade.  

III. Ao considerar as instruções da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a instituição deverá garantir e 

respeitar o direito das crianças acima de 02 (dois) anos de idade de não 

permanecerem por período acima de 1 hora de frente às telas digitais, 

desse modo, deve-se evitar essa exposição no momento das atividades 

não-presenciais;   

IV. As crianças devem estar acompanhadas e supervisionadas pelos 

familiares e/ou responsáveis durante todo o tempo de desenvolvimento 

das atividades síncronas.  
 

 

SEÇÃO II 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EF-I) 

 

 

 Art. 20. O trabalho remoto emergencial desenvolvido nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental está organizado em duas etapas no processo de escolarização: sendo a 

primeira (I) composta pelos 1º, 2º e 3º anos e a segunda (II) contemplando os 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental.  

 

 Art. 21. A Plataforma Institucional utilizada no trabalho remoto 

emergencial dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é o Moodle Ipê, cujo tutorial de 

utilização estará disponibilizado nas salas de cada ano. 

 

 Art. 22. As atividades escolares assíncronas serão disponibilizadas, bem 

como coletadas, em forma de roteiros mensais, prioritariamente na Plataforma Moodle Ipê.  

 

 Art. 23. Haverá, contudo, entregas e coletas presenciais previamente 

calendarizadas apenas uma vez ao mês para atender às famílias sem acesso à internet e/ou 

com desejo de receber o material impresso, mediante solicitação à coordenação da etapa. 

 

 Parágrafo Único. Não haverá entrega de roteiros impressos fora das datas 

calendarizadas, cabendo a cada família a responsabilidade de comparecer ao CEPAE-UFG 

nas datas divulgadas para este fim. 

 



 Art. 24. Os atendimentos e/ou aulas online serão realizados de maneira 

síncrona e/ou assíncrona. A modalidade síncrona oferecida por disciplina e com carga-horária 

pode variar entre 1h e 3h aulas-semanais para cada área do conhecimento, em dias e turnos 

variados, preferencialmente no turno matutino, que serão previamente divulgados pelo corpo 

docente e/ou pela coordenação às famílias.  

 

 Art. 25. A obrigatoriedade de participação do estudante nos atendimentos 

estará condicionada ao acesso de todos à internet, podendo, por isto, sofrer variações nos 

diferentes anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 Parágrafo Único. Os atendimentos online de caráter assíncrono serão 

oferecidos em todos os dias letivos por intermédio da Plataforma Moodle Ipê, e-mail 

institucional de cada professor e/ou ligação telefônica, por meio de telefone institucional.  

 

 Art. 26. Mídias como podcasts, áudios e/ou vídeos dos docentes também 

poderão ser utilizados nas atividades e atendimentos assíncronos. 

 

 Art. 27. Visando sanar dificuldades específicas dos estudantes detectados 

nos atendimentos online semanais, a criança poderá ser convidada a participar do Projeto 

Ponto de Apoio de diferentes disciplinas, oferecido uma vez na semana com carga horária 

variando entre 30 a 60 minutos de duração, a depender da necessidade de cada disciplina e de 

cada criança.  

 

 Parágrafo Único. Um termo de compromisso precisará ser assinado pelo 

responsável pelo estudante e devolvido ao professor que realizou o convite, antes do início da 

execução do Ponto de Apoio. 

 

 Art. 28. As aulas síncronas de caráter obrigatório destinadas às turmas cuja 

totalidade de estudantes possuam acesso à internet confirmado, serão ofertadas no período 

matutino.  

 

I. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, compondo no 

máximo 3 horas-aula diárias, sendo a quantidade definida pelos 

conselhos de classe de cada ano/turma, iniciando às 8 horas e 

finalizando às 10 horas e 45 minutos 

II. Serão estabelecidos intervalos de 10 minutos após a primeira aula e de 

20 minutos após a segunda aula, de forma a resguardar a saúde ocular 

dos estudantes e professores.  

III. O número de aulas de cada disciplina será determinado pelo conselho 

de classe da turma. 

 

 Art. 29. O processo de avaliação desenvolvido no Ensino Remoto 

Emergencial dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental se dará contínua e processualmente e 

terá como base o pleno desenvolvimento e devolutiva dos roteiros de atividades mensais, bem 

como o rendimento escolar do estudante nos atendimentos e/ou aulas síncronas, nas turmas 

em que o caráter de obrigatoriedade se consolidar.  

 

 Parágrafo Único. Os critérios de avaliação estarão em sintonia com os 

conteúdos explorados em cada roteiro de atividades e serão adotados de modo a considerar: a 

realização das tarefas propostas; a relação entre o enunciado das atividades e os materiais 

apresentados pelos estudantes e a assiduidade nas devoluções. 



 

 

SEÇÃO III 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O ENSINO REMOTO  EMERGENCIAL NOS 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO ENSINO MÉDIO (EM) 

 

 

 Art. 30. Para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, as 

disciplinas serão igualmente divididas em Grupos Semanais objetivando estruturar o horário 

de estudo dos estudantes estabelecendo uma rotina escolar. 

 

 Parágrafo Único. A divisão das disciplinas será definida pelo Conselho de 

Classe de cada série e para cada série, levando em consideração os aspectos pedagógicos de 

cada turma e as ações interdisciplinares planejadas pelos docentes. 

 

 Art. 31. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, as 

Atividades Assíncronas das disciplinas deverão ser encaminhadas pelo(s) docente(s) 

responsável(eis) pela turma para o ambiente virtual determinado pelo conselho de classe da 

turma, respeitando o direito do trabalho docente individual e/ou coletivo que possibilite um 

ambiente interdisciplinar/multidisciplinar. 

 

I. As Atividades Assíncronas deverão ser enviadas aos estudantes no 

primeiro dia útil da semana. 

II. As Atividades Assíncronas deverão respeitar o revezamento dos 

Grupos Semanais de disciplinas, como definido pelos Conselhos de 

Classe. 

III. As Atividades Assíncronas serão postadas pelos docentes em um 

Ambiente Virtual adequado e encaminhadas para a coordenação, da 

referida etapa de ensino, que disponibilizará todas as atividades no site 

do CEPAE-UFG (www.cepae.ufg.br).  

IV. A coordenação da etapa deve encaminhar para seus estudantes um e-

mail na primeira semana de aula informando o Ambiente Virtual 

escolhido para o trabalho pedagógico no ano letivo de 2021. 

 

 Art. 32. Para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, as 

Atividades Assíncronas deverão ser elaboradas contemplando a carga horária de 2 semanas 

letivas consecutivas, conforme estabelecido pelo calendário e disponibilizado pela 

coordenação da etapa. 

 

 Art. 33. As Atividades Síncronas entendidas como aulas serão realizadas no 

período matutino ou vespertino, conforme Horário Escolar Virtual disponibilizado pela 

coordenação da etapa. 

 

I. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, as aulas 

das Atividades Síncronas serão realizadas de segunda-feira até sexta-

feira. 

II. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, cada 

disciplina do Grupo Semanal terá, no mínimo, 1 hora-aula de 60 

minutos durante a semana em que sua Atividade Síncrona for 

disponibilizada 

http://www.cepae.ufg.br/


III. Entre cada aula da Atividade Síncrona será respeitado o tempo de 15 

minutos de intervalo. 

IV. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, as aulas 

das Atividades Síncronas deverão ocorrer em um dos seguintes 

horários: 1º Horário das 8h às 09h; 2º Horário das 09h15min às 

10h15min; e 3º Horário das 10h30min às 11h30min.  

V. Preferencialmente, a comissão de horário do CEPAE-UFG deverá 

priorizar a realização de, no máximo, duas-três aulas por dia da semana. 

VI. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, as aulas 

das Atividades Síncronas terão caráter obrigatório para os estudantes e 

os docentes poderão realizar chamada no Ambiente Virtual. 

 

 

 Art. 34. As Atividades Síncronas entendidas como Atendimento aos 

estudantes para sanar dúvidas, deverão ocorrer conforme agenda disponibilizada pela 

coordenação, contendo os horários de todos os docentes que atuam na etapa de ensino. 

 

I. Esses atendimentos deverão ocorrer no período vespertino 

II. Esses atendimentos não possuem caráter obrigatório para o estudante, a 

menos que seja estabelecida sua participação obrigatória, pelo docente. 

III. Esses atendimentos não possuem as mesmas características de aulas e 

não devem ser entendidos como tendo esta finalidade. 

 

 Art. 35. As Atividades Síncronas entendidas como orientações, 

especificamente para o TCEM (Trabalho de Conclusão do Ensino Médio), deverão ocorrer em 

acordo entre orientando e orientador. 

 

 Art. 36. As disciplinas eletivas do Ensino Médio serão realizadas: 

 

I. Com revezamento entre as disciplinas durante as semanas, formando 

também Grupos Semanais. 

II. Com Atividades Assíncronas encaminhadas na segunda-feira, 

respeitando o revezamento estabelecido pela coordenação. 

III. Com Atividades Assíncronas realizadas de segunda-feira até quarta-

feira, respeitando o revezamento estabelecido pela coordenação. 

IV. Com as aulas das Atividades Síncronas realizadas nos os seguintes 

horários: 1º Horário de 14h até 15h; 2º Horário de 15h15min até 

16h15min. 

 

 Art. 37. Os docentes das Disciplinas Eletivas, do Ensino Médio, também 

deverão disponibilizar o plano de ensino da disciplina, para todos os estudantes/responsáveis, 

na primeira semana de atividade, abordando suas estratégias para avaliação. 

 

 

SEÇÃO IV 

DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS DE APOIO AO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL PARA EPAEE (ESTUDANTES PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL) 

 

 Art. 38.  As orientações pedagógicas de apoio ao ensino remoto para 

estudantes público-alvo da educação especial do CEPAE-UFG têm o intuito de apoiar os 



docentes nas ações de ensino nessa modalidade remota para a inclusão escolar, respeitando as 

necessidades educativas especiais/específicas desses estudantes.  

 

 Parágrafo único. As orientações descritas no caput estão de acordo com a 

Política de Acessibilidade da UFG e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

Lei no. 13.146, de 6 de julho de 2015. 

 

 Art. 39. O apoio pedagógico inclusivo envolve as etapas da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

 

 Art. 40. É de responsabilidade do professor escrever o Plano de Ensino 

Individualizado (PEI) com a colaboração da Comissão de Educação Inclusiva do CEPAE, 

quando necessário, assegurando o planejamento, execução e propostas que atendam o 

estudante com necessidades especiais e estejam em conformidade com os objetivos de ensino 

prescrito pelos documentos oficiais.  

 

 Parágrafo Único. O PEI deverá estar em consonância com o Plano 

Pedagógico do Curso (PPC). 

 

 Art. 41. Viabilização do atendimento de apoio, quando requerido em cada 

caso, deverá ser individualizado a estudantes com NEE sem autonomia no desempenho 

escolar, e cada estudante, acompanhado pela comissão, possuirá um(a) professor orientador 

(da turma) e um(a) mediador(a) pedagógico, a fim de garantir que a pessoa com NEE possa 

exercer em igualdade de condições e oportunidades os mesmos direitos com os demais 

estudantes.  

 

 Art. 42. No Ensino Remoto Emergencial (ERE) a mediação pedagógica 

poderá ser realizada pelos mediadores para estudantes sem autonomia no trabalho escolar de 

forma síncrona. Serão utilizadas plataformas digitais institucionais nos dias e horários 

previamente acordados com os responsáveis pelos estudantes atendendo às diversas condições 

de deficiência e garantindo o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade e 

oportunidade.  

 

 Art. 43. Para os estudantes que não conseguem acompanhar os conteúdos 

como os com deficiência intelectual ou outras condições específicas, poderão ser utilizadas 

flexibilizações ou adequações curriculares. 

 

 Art. 44. As atividades que irão ser encaminhadas/executadas para/com 

estudantes com NEE devem seguir critérios específicos, tais como: 

 

I. Utilizar fonte que melhor favoreça a leitura nas atividades 

encaminhadas para os estudantes com NEE sendo a letra bastão em 

caixa alta aquela que melhor favorece a leitura pelos estudantes em 

processo inicial de alfabetização, baixa visão ou outras condições 

específicas. 

II. Explorar diferentes tipos de imagem, com boa resolução e qualidade, 

que dialoguem com o conteúdo que será desenvolvido. 

III. Apresentar aos estudantes, no início da atividade, enunciado 

detalhado de como ela deverá ser realizada, seja ela síncrona ou 

assíncrona. Da mesma forma ao final da atividade apresentar a 

síntese dos temas trabalhados em forma de tópicos. 



IV. Elaborar enunciados claros e objetivos e se necessário, iniciar a aula 

síncrona retomando os tópicos da aula anterior. 

V. Utilizar textos com fontes sem serifa: Verdana, Tahoma ou Arial em 

tamanho adequado para melhor visualização dos textos, 

principalmente para estudantes que estiverem utilizando celular para 

o acesso online. 

VI. Preferir, nas aulas síncronas, o modo tela cheia e ampliar fotos e 

imagens. 

VII. Observar o tempo de aula síncrona com estudantes do Ensino 

Fundamental e com NEE, ele pode necessitar de ser mais curto, 

considerando o tempo de concentração dos estudantes. 

VIII. Descrever as imagens e tabelas em sequência, evitando legenda e 

rodapé. 

IX. Apresentar slides, evitando poluição visual, fundo e letras 

contrastantes.  

X. Slides com fundo azul escuro e letra amarela, fundo preto e letra 

branca favorecem a visualização de alguns estudantes com 

deficiências visuais. Atentar para o tamanho adequado da letra. 

XI. Observar alternância de tempo entre a realização da tarefa e a pausa 

de descanso. 

XII. Organizar momentos específicos com os estudantes para revisão de 

conteúdo, elogios, tirar dúvidas e falar das dificuldades escolares 

encontradas. 

XIII. Verificar a necessidade do estudante em relação aos materiais 

complementares à ação pedagógica (verificar material da Comissão 

de Educação inclusiva). 

 

 Art. 45. O mediador (a) pedagógico (a) que acompanha o(a) estudante com 

NEE deve ter o direito a se manifestar e contribuir para a avaliação de desempenho escolar 

desse(a) estudante. 

 

 Art. 46. Quanto a avaliação, deve ser adequada a capacidade do estudante: 

se necessário, reduzir a quantidade de questões, simplificar a linguagem empregada, reduzir e 

sintetizar os textos, colocar notas explicativas acerca do conceito em jogo, questões de 

múltipla escolha. O professor precisa disponibilizar diversas formas de avaliação como: por 

meio oral, escrito, vídeo, desenho e outros meios que os possibilitem mostrar o que 

aprenderam. 

 

 Art. 47. O(A) professor(a) deve complementar o conceito atribuído ao 

estudante com avaliação descritiva desse desempenho.  

 

 Parágrafo único. Uma única avaliação (só conceito) não contempla as 

diversas formas de aprendizagem desses estudantes. A avaliação descritiva para os estudantes 

com deficiência ou transtornos, que implicam no desempenho escolar, são as mais indicadas. 

 

 Art. 48. Esta Resolução, devidamente aprovada pelo Conselho Diretor do 

CEPAE-UFG, entrará em vigor na data da sua aprovação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 Parágrafo único. A direção do CEPAE-UFG, com aprovação do Conselho 

Diretor, poderá implementar esta Resolução, quando as alterações não incidirem sobre 



mudanças do currículo dos cursos e quando não ferirem o direito dos estudantes e dos 

servidores do CEPAE-UFG. 

 

 

 

Goiânia, 15 de outubro de 2021. 

 

 

Prof. Edward Madureira Brasil 

- Reitor - 

 



ANEXO I À RESOLUÇÃO CONSUNI/UFG Nº 96, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

MODELO DE DIVISÃO DE DISCIPLINAS EM GRUPOS SEMANAIS DO ENSINO 

MÉDIO 

 

 

 

Divisão dos grupos de Disciplinas Para Turmas: XXXX do Ensino XXXXX 

 

 Grupo A Grupo B 

Disciplinas do Grupo 

 

 - Língua Portuguesa 

 - História 

 - Geografia 

 - Arte 

 - Ed. Física 

 - Matemática 

 - ... 

 - Biologia 

 - Química 

 - Física 

 - Línguas Estrangeiras 

 - Filosofia 

 - Sociologia 

 - ... 

 

 

 

Modelo de Horário das Atividades Síncronas para cada Turma do Ensino Médio 

 

 

Horário das Atividade Síncronas da Turma: XXXX do Ensino XXXXX 

 

Horária/Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:00-09:00 1º Horário 1º Horário 1º Horário 1º Horário 1º Horário 

09:15-10:15 2º Horário 2º Horário 2º Horário 2º Horário 2º Horário 

10:30-11:30 3º Horário 3º Horário 3º Horário 3º Horário 3º Horário 

 

 

 

Modelo de Horário das Atividades Síncronas das Disciplinas Eletivas do Ensino Médio 

 

 

Horário das AS das Disciplinas Eletivas do Ensino Médio 

 

Horária/Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14:00-15:00 1º Horário 1º Horário 1º Horário  

15:15-16:15 2º Horário 2º Horário 2º Horário 

 



Modelo de Distribuição de Atividades Semanais do Ensino Médio/Fundamental II 

 

 

Proposta de Divisão para o Ensino Médio  

 

Semana letiva Grupo A Grupo B 

1ª Escala - 2021 

1ª Semana Apresentação Apresentação 

2ª Semana Atividade – 01/E1 --- 

3ª Semana --- Atividade – 01/E1 

4ª Semana Atividade – 02/E1  --- 

5ª Semana --- Atividade – 02/E1 

6ª Semana Atividade – 03/E1 --- 

7ª Semana --- Atividade – 03/E1 

2ª Escala - 2021 

8ª Semana Atividade – 01/E2 --- 

9ª Semana --- Atividade – 01/E2 

10ª Semana (CC-E1) Atividade – 02/E2 --- 

11ª Semana --- Atividade – 02/E2 

12ª Semana Atividade – 03/E2 --- 

13ª Semana --- Atividade – 03/E2 

14ª Semana Atividade – 04/E2 --- 

15ª Semana --- Atividade – 04/E2 

3ª Escala - 2021 

1ª Semana (CC-E2) Apresentação Apresentação 

2ª Semana --- Atividade – 01/E3 

3ª Semana Atividade – 01/E3 --- 

4ª Semana --- Atividade – 02/E3 

5ª Semana Atividade – 02/E3 --- 

6ª Semana --- Atividade – 03/E3 

7ª Semana Atividade – 03/E3 --- 

4ª Escala - 2021 

8ª Semana --- Atividade – 01/E4 

9ª Semana Atividade – 01/E4 --- 

10ª Semana (CC-E3) --- Atividade – 02/E4 

11ª Semana Atividade – 02/E4 --- 

12ª Semana --- Atividade – 03/E4 

13ª Semana Atividade – 03/E4 --- 

14ª Semana Finalização Finalização 

15ª Semana (CC-E4) Finalização Finalização 

 

 



Modelo de Carga Horária por semana 

 

 

Exemplo: Carga horária semanal registrada e executada 

Para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

Semana letiva 

Atividades 
32 64 96 128 160 

1ª Semana – Apresentação 1 2 3 4 5 

Atividade – 01/E1 3 5 7 10 12 

Atividade – 02/E1 3 5 7 9 12 

Atividade – 03/E1 2 5 7 9 11 

Atividade – 01/E2 2 5 7 9 11 

Atividade – 02/E2 2 4 7 9 11 

Atividade – 03/E2 2 4 7 9 11 

Atividade – 04/E2 2 4 6 9 12 

1ª Semana – Apresentação 1 2 3 4 5 

Atividade – 01/E3 2 4 6 8 10 

Atividade – 02/E3 2 4 6 8 10 

Atividade – 03/E3 2 4 6 8 10 

Atividade – 01/E4 2 4 6 8 10 

Atividade – 02/E4 2 4 6 8 10 

Atividade – 03/E4 2 4 6 8 10 

Finalização – Semana 1 1 2 3 4 5 

Finalização – Semana 2 1 2 3 4 5 

CH Executada 32 64 96 128 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II À RESOLUÇÃO CONSUNI/UFG Nº 96, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

ADIANTAMENTO DE CARGA HORÁRIA 3º ANO DO ENSINO MÉDIO / CEPAE-

UFG. 

 

 

Rege os procedimentos de antecipação para 

a Conclusão do 3º Ano do Ensino Médio e 

considera as condições estruturais e 

pedagógicas do CEPAE-UFG, bem como a 

Resolução sobre o Ensino Remoto 

Emergencial CEPAE-UFG-2021. 

 

 

Considerando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Resolução CNE/CP de 5 de 

agosto de 2021, o Regimento e a Resolução de Avaliação do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação, 

 

 

RESOLVE-SE: 

 

 Art. 1º As atividades previstas para a III e IV Escalas do ano letivo de 2021, 

para as turmas de 3ª Série do Ensino Médio, originalmente elaboradas para ocorrer entre 06 

de dezembro de 2021 e 14 de abril de 2022, serão antecipadas para o período entre 01 de 

setembro de 2021 e 02 de fevereiro de 2022. 

 

 Parágrafo Único. Os estudantes que não aderirem a esta antecipação 

poderão concluir suas atividades escolares no prazo original, sem prejuízo de 

acompanhamento didático-pedagógico. 

 

 Art. 2º O número de atividades previstas para a III e IV Escalas, do ano 

letivo de 2021, para as turmas de 3ª Série do Ensino Médio, originalmente elaboradas em 

quantidade de 3 (três) atividades/roteiros por escala, conforme IN-ERE-CEPAE-UFG-2021, 

será reduzido para 2 (duas) atividades/roteiros por escala, sem prejuízo de conteúdo e carga 

horária. 

 

 Art. 3º Os conteúdos das atividades/roteiros antecipados corresponderão ao 

mesmo conteúdo programado para os estudantes da 3ª Série do Ensino Médio, que não 

aderirem a esta antecipação de carga horária e conteúdo. 

 

 Art. 4º As atividades/roteiros de antecipação, que contemplam a III e IV 

Escalas de 2021, serão encaminhadas pelos docentes e devolvidas pelos estudantes, conforme 

indicado a seguir, em ambiente virtual adequado e adotado pela instituição. 

 

I. A primeira atividade/roteiro de antecipação para a III Escala de 2021 

será encaminhada pelo docente em 01 de setembro de 2021 e devolvida 

pelo discente até 30 de setembro de 2021, perfazendo a carga horária de 

3 (três) semanas letivas. 

II. A segunda atividade/roteiro de antecipação para a III Escala de 2021 

será encaminhada pelo docente em 04 de outubro de 2021 e devolvida 



pelo discente até 30 de outubro de 2021, perfazendo a carga horária de 

4 (quatro) semanas letivas. 

III. A primeira atividade/roteiro de antecipação para a IV Escala de 2021 

será encaminhada pelo docente em 03 de novembro de 2021 e 

devolvida pelo discente até 18 de dezembro de 2021, perfazendo a 

carga horária de 4 (quatro) semanas letivas. 

IV. A segunda atividade/roteiro de antecipação para a IV Escala de 2021 

será encaminhada pelo docente em 20 de dezembro de 2021 e devolvida 

pelo discente até 22 de janeiro de 2022, perfazendo a carga horária de 4 

(quatro) semanas letivas. 

 

 Art. 4º Nas datas estipuladas para encaminhamento das atividades, todas as 

disciplinas deverão disponibilizar aos estudantes suas atividades e roteiros, de forma 

detalhada, descrevendo, especialmente, o processo avaliativo e a carga horária. 

 

 Art. 5º Os estudantes deverão realizar as avaliações/atividades previstas nos 

roteiros dentro do prazo estipulado. 

 

 § 1º O Conselho de Classe poderá estender, caso necessário, as datas de 

recebimento das atividades/avaliações dos estudantes, desde que o prazo final não ultrapasse a 

data limite de 29 de janeiro de 2022. 

 

 § 2º O Conselho de Classe Final, considerando as condições de antecipação 

de aulas, com objetivo de avaliar a aprovação ou reprovação dos estudantes, será realizado no 

dia 02 de fevereiro de 2022.  

 

 Art. 6º Para ter sua aprovação no Conselho de Classe, a ser realizado em 02 

de fevereiro de 2022, o estudante deverá: 

 

I. Ter realizado as avaliações/roteiros de todas as escalas do ano letivo de 

2021; 

II. Ter registrado no sistema de notas do CEPAE-UFG, quatro conceitos 

correspondentes as escalas do ano letivo de 2021; 

III. Ter executado toda a carga horária das disciplinas eletivas como 

previsto no PPC-CEPAE-UFG; 

IV. Ter defendido, com conceito satisfatório, o Trabalho de Conclusão de 

Ensino Médio até 29 de janeiro de 2022; 

V. Não possuir número de faltas superior a 25% em uma única disciplina. 

 

 Art. 7º O estudante que for aprovado no Conselho de Classe, a ser realizado 

no dia 02 de fevereiro de 2022, poderá solicitar à secretaria do CEPAE-UFG seu diploma e 

histórico escolar, considerando-se o período de 30 (trinta) dias, a partir da data de solicitação 

desses documentos. 

 

 Parágrafo único.  Será emitida uma Declaração de Conclusão de Ensino 

Médio pela Secretaria do CEPAE/UFG, conforme resultado de aprovação emitido pela 

Coordenação Pedagógica. 

 

 Art. 8º Os estudantes que não se qualificarem para a avaliação final no 

Conselho de Classe, a ser realizado em 02 de fevereiro de 2022, serão avaliados em um novo 



Conselho de Classe, a ser realizado no final do ano letivo de 2021 (conforme cronograma 

publicado pela coordenação do Ensino Médio), devendo cumprir com os seguintes prazos: 

 

I. Encaminhar as atividades/avaliações referentes à III Escala de 2021 até 

12 de fevereiro de 2022; 

II. Encaminhar as atividades/avaliações referentes à IV Escala de 2021 até 

04 de abril de 2022; 

III. Concluir toda a carga horária das disciplinas eletivas como previsto no 

PPC-CEPAE-UFG até 14 de abril de 2022; 

IV. Defender, com conceito satisfatório, seu Trabalho de Conclusão de 

Ensino Médio até 04 de abril de 2022; 

V. Não possuir número de faltas superior a 25% em uma única disciplina. 

 

 Art. 9º As atividades de antecipação poderão ocorrer de forma síncrona e 

assíncrona. 

 

 § 1º Os roteiros/atividades deverão ser encaminhados para realização, 

preferencialmente, de forma assíncrona, facultado ao professor a execução de atividades 

síncronas destinadas aos conteúdos antecipados. 

 

 § 2º Os docentes que desejarem realizar atividades síncronas para os 

conteúdos antecipados devem solicitar à coordenação um espaço no horário escolar das 

turmas de 3ª Série do Ensino Médio, de modo que não atrapalhe o desenvolvimento das 

demais atividades escolares da turma e das demais turmas. 

 

 Art. 10. As atividades/roteiros, referentes a antecipação de conteúdos e 

carga horária, destinados às III e IV Escalas de 2021, ocorrerão concomitantemente com as 

atividades/roteiros de conteúdos e carga horária destinados à Primeira e Segunda Escala de 

2021. 

 

 Art. 11. É ofertado ao estudante desistir da antecipação, por qualquer 

motivo, sendo obrigado a comunicar à coordenação sua desistência e adoção do tempo normal 

para a execução das atividades do ano letivo de 2021.  

 

 Art. 12. Não será permitido, ao estudante, aderir à antecipação de conteúdo 

e carga horária após seu início, uma vez que poderá haver prejuízo de conteúdos, carga 

horária e avaliações.  

 

 Art. 13. Esta Normativa Complementar, devidamente aprovada pelo 

Conselho Diretor do CEPAE-UFG, entrará em vigor na data de sua aprovação e complementa 

a IN-ERE-CEPAE-UFG-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice 1 

Quadro resumo para atividades de antecipação 

 

 

 


