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Título: Proposta Calendário especial - COVID - 19

Prezados,
Considerando o cenário da pandemia Covid-19 que se nos tem apresentado, o qual ainda não indica com certeza
o fim da necessidade de isolamento social e as respostas encaminhadas pelas coordenações de curso acerca do
uso de TICs para mediar atividades de ensino durante este período, o Comitê Gestor de Risco, após análise e
discussão das propostas apresentadas pelo GT Assessor TICs, apresenta como possibilidade de atuação neste
momento a proposta de manutenção da suspensão do calendário 2020.1 e a realização do período especial
2020.3 durante os meses de maio e junho de 2020.
Essa proposta, assim como todas as outras de períodos especiais, daria aos departamentos/coordenações a
autonomia para a oferta de disciplinas que pudessem corroborar o fluxo escolar de seus alunos, da mesma
forma que permitiria que professores que se sintam aptos a ministrar disciplinas com o uso de TICs o façam, tal
qual permitiria que alunos que tivessem condições de acesso à internet pudessem acompanhar aulas durante o
período de isolamento social. É necessário lembrar que não se projeta, neste momento, dar continuidade ao
semestre 20.1 por meio de TICs, pois isso obrigaria todos os docentes a ministrarem disciplinas de um modo
que talvez ainda não lhes seja familiar, assim como prejudicaria diretamente os alunos que não dispõem de
condições materiais para acompanhar as aulas e encontram-se matriculados em disciplinas.
Salientamos que, paralelamente ao período em que ocorrerá tal período especial, planeja-se a oferta de cursos
de treinamento e formação para os docentes acerca da temática TICs e Ensino.
Atenciosamente,
Para realizar o download do(s) arquivo(s) anexado(s), clique no(s) link(s) abaixo:

Anexo(s):
PREG-Calendario2020.3-2.ppt baixar.
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