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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 43/2021/PROGRAD/UFG

Processo nº 23070.054209/2021-06

Goiânia, 07 de outubro de 2021.

Aos Senhores 
Diretores de Unidades Acadêmicas, Chefes de Unidades Acadêmicas Especiais e ao Diretor do Cepae

Assunto: a ampliação das atividades presenciais na UFG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.054209/2021-06.

 

Senhores Diretores,

 

1. Informamos que na úl�ma reunião do Conselho Universitário (Consuni) foram aprovadas:
a) resolução que altera disposi�vos da Resolução CONSUNI Nº 33/2020, que franqueia regras do
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG), b) Resolução que dispõe sobre a ampliação segura
e gradual das a�vidades escolares e acadêmicas presenciais da UFG.

2. A resolução que dispõe sobre a ampliação de a�vidades presenciais, prevê a realização de
um piloto com a�vidades presenciais e/ou híbridas, para a educação básica, a graduação e a pós-
graduação de 2021/1, com início em 20 de outubro e término até 11 de novembro, quando encerra o
semestre le�vo.

3. O piloto será realizado exclusivamente no Centro de Aulas A, Campus Samambaia, nos
turnos matu�no e/ou vesper�no, obedecendo todos os protocolos de biossegurança e monitorado pelo
Grupo de Trabalho de A�vidades Presenciais, com acompanhamento e apoio da Reitoria da UFG. Além
disso, serão oferecidas capacitações para uso de disposi�vos que deverão ser u�lizados na condução das
a�vidades presenciais.

4. Para viabilizar o piloto, foram definidas as seguintes condições:   

adesão dos participantes da turma - estudantes e docentes;
turmas com até 15 estudantes matriculados (para atividades totalmente presenciais);
turmas com mais de 15 estudantes matriculados (para atividades híbridas), desde que o
excedente a 15 permaneça no modo remoto;  
turmas de componentes com carga horária total (CHT) de 32h, 48h e 64h, e cuja carga
horária prática (CHP) seja até 50% da CHT;
turmas ofertadas com horários contínuos que, preferencialmente, alcancem de uma única
vez a carga horária semanal de aulas;
que os participantes da turma estejam imunizados pelo menos com a 1ª dose da vacina
contra COVID-19.

5. A adesão ao piloto será fundamental para que a UFG possa, a par�r desta experiência
presencial, planejar, executar e avaliar as a�vidades durante a transição entre o ensino remoto
emergencial e as a�vidades presenciais.



07/10/2021 16:49 SEI/UFG - 2404135 - OFÍCIO CIRCULAR

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2602376&infra_sistema=1… 2/2

6. Desse modo, e de forma colabora�va, solicitamos que verifiquem a possibilidade de
indicar turmas de componentes de sua unidade, para comporem o piloto. As turmas indicadas para o
piloto poderão fazer parte do E-book que será publicado, relatando as experiências vivenciadas pelos
par�cipantes do piloto. 

7. A indicação da(s) turma(s) par�cipante(s) deverá ser enviada por meio de O�cio SEI e
anexado a este mesmo processo, até o dia 14 de outubro. A par�r das indicações feitas pelas unidades, e
havendo maior demanda para o quan�ta�vo de espaços disponíveis, a Prograd fará a escolha das turmas,
de forma a contemplar as diversas áreas de conhecimento, cujo resultado será divulgado no dia 15 de
outubro, acompanhado de novas orientações, inclusive sobre a capacitação que ocorrerá nos dias 18 e
19 de outubro. 

8. Seguem anexos a esta Circular:

a Resolução CEPEC Nº 1557R, alterada pelas Resoluções - CEPEC Nº 1612/2018,
CEPEC Nº 1661/2019, CONSUNI Nº 33/2020 e CONSUNI/UFG Nº 89/2021;
a Resolução CONSUNI/UFG Nº 90, de 1º de outubro de 2021, de 1º de outubro de 2021;
o Plano de Ampliação da Retomada Segura e Gradual das Atividades Acadêmicas e
Escolares Presenciais na UFG

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Araujo Civardi, Pró-Reitora, em 07/10/2021, às
16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2404135 e
o código CRC 9B64D7AE.
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