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OFÍCIO CIRCULAR N.° 006/2020/PROGRAD
Florianópolis, 02 de abril de 2020.
Aos(às) senhores(as)
Diretores(as) de Centro
Chefes de Departamento de Ensino
Coordenadores(as) da Graduação
Assunto: Esclarecimentos quanto à suspensão de atividades acadêmicas em razão do
combate à COVID-19
Considerando o contido nas Portarias Normativas 353, 354, 355 e 356/GR e,
particularmente quanto às atividades de ensino de Graduação, reiteramos o que segue:
1. Todas as atividades de aulas, presenciais e a distância - à exceção de cursos já
ofertados em EAD (Matemática, Português, Física, Biologia, Filosofia, Administração e
Administração Pública), estão suspensas, por ora, por 30 (trinta) dias, até 18 de abril de
2020;
2. A utilização, por docentes de Cursos presenciais, de quaisquer ferramentas on line
(e-mails, moodle, etc) não poderá ser considerada como atividade constante de Planos de
Ensino, não poderá estar vinculada a qualquer processo de avaliação e não implicará em
dispensa

de

reposição

posterior

de

conteúdo;

3. Caso as(os) estudantes de cursos presenciais pretendam cursar disciplinas de
cursos já ofertados na modalidade a distância (Matemática, Português, Física, Biologia,
Filosofia, Administração e Administração Pública), a aceitação de matrícula e eventual
aproveitamento como integralização curricular dependerá de concordância da coordenação
do respectivo curso pretendido, tratando o processo nos trâmites e procedimentos da
Resolução 017/CUn/97;
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4. Recomenda-se aos docentes que, de forma criativa e pró-ativa, possam interagir
com os estudantes na promoção de atividades complementares, estudos dirigidos e demais
ações de combate à COVID-19.

Cordialmente,
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