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M inist ério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reit oria de Ensino de Graduação

PORTARIA Nº 36, DE 08 DE MAIO DE 2020

̃ e
Dispo
sobre
a
possibilidade
de
realizac̃ ao
de
ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
ESPECIAIS (AEE), em
́ t er
cara
excepcional,
por
meio
de
ferrament as
de
Tecnologias
de
Informac̃ ao
e
Comunicac̃ ao (TIC), no
ambit o
da
UFAM ,
durant e a suspensão
das
at ividades
administ rat ivas
presenciais, bem como
das
at ividades
acadêmicas
da
graduação, presenciais
ou não
presenciais,
enquant o
durar
o
́
̀
periodo de combat e a
pandemia
do
́
coronavirus
(COVID19).
́ -REITOR DE ENSINO DE GRADUAC̃AO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
O PRO
AM AZONAS, no uso de suas at ribuic̃ oes est at ut ́ arias e regiment ais,
́ de Pu
́ blica de Import ancia
CONSIDERANDO a Declarac̃ ao de Emerge ncia em Sau
́
Int ernacional pela Organizac̃ ao M undial da Saude, em 30 de janeiro de 2020, em
́ rus (COVID-19);
decorre ncia da infecc̃ ao humana pelo coronavi
CONSIDERANDO a Port aria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 (0192269), do
M inist ério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Import ância
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M inist ério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Import ância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (0170510), que
dispõe sobre as medidas para enfrent ament o da emergência de saúde pública
de import ância int ernacional decorrent e do novo coronavírus, responsável pelo
surt o de 2019;
CONSIDERANDO a Port aria nº 356, de 20 de março de 2020 (0162561), do
M inist ério da Saúde, que dispõe sobre a regulament ação e operacionalização do
dispost o na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (0170510), que est abelece
as medidas para enfrent ament o da emergência de saúde pública de import ância
int ernacional decorrent e do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Port aria nº 343 do M inist ério de Educação, de 17 de março
de 2020 (0192255), que dispõe sobre a subst it uição das aulas presenciais por
aulas em meios digit ais enquant o durar a sit uação de pandemia do novo
coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDO a Port aria nº 345 do M inist ́ e rio de Educac̃ ao, de 19 de marc o
de 2020 (0192261), que alt era a Port aria M EC nº 343, de 17 de marc o de 2020
(0192255);
CONSIDERANDO as normas publicadas dos Governos Federal, do Est ado do
́ pio de M anaus, est abelecendo diret rizes relacionadas ao
Amazonas e do M unici
́ blica, em decorre ncia da pandemia provocada pelo
est ado de calamidade pu
́
Coronavirus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de
2020, do Conselho Nacional de Educac̃ ao - CNE, aprovado por unanimidade em
́ rios
28/04/2020 (0192223), que t raz diret rizes para reorganizac̃ ao dos calenda
́ gicas na
̃ o
escolares, bem como para a realizac̃ ao das at ividades pedago
́ s ret orno da paralisac̃ ao provocada pela COVID-19;
presenciais po
̃ O ad referendum –
CONSIDERANDO as disposic̃ oes cont idas na DECISA
CONSUNI no 01/2020, de 26/03/2020 (0160886);
̃ e o “Guia de orient ac̃ oes da PROEG diant e da
CONSIDERANDO o que dispo
pandemia COVID-19”, Versão 1.0, ( 0162719), especialment e o previst o no it em
5.7 "At ividades Ext racurriculares" e subit em 5.7.1 "Os discent es devem realizar
́ dias
at ividades ext racurriculares na modalidade de ensino a dist ancia e/ou mi
digit ais para fins de aproveit ament o de est udos";
CONSIDERANDO o Plano de Cont inge ncia da Universidade Federal do Amazonas
̀ pandemia da doenc a pelo SARS-COV-2 (COVID-19), Versa
̃ o 1.0 de 27
frent e a
de abril de 2020 (0183942);
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CONSIDERANDO a necessidade de mant er o isolament o social por t empo
indet erminado da sociedade amazonense, que afet a os discent es, docent es e
t ́ e cnico-administ rat ivos da UFAM ;
CONSIDERANDO que a suspensão do calendário acadêmico, impost a sob o
abrigo da legislação como medida dest inada a cont ribuir para evit ar at ividades
que ponham em risco os esforços de combat e à pandemia do covid-19, não
deve, por out ro lado, obst aculizar at ividades acadêmicas sem carát er regular ou
compulsório cuja condução possa viabilizar-se de modo não presencial a crit ério
de professores e alunos;
CONSIDERANDO que a oport unização de at ividades acadêmicas excepcionais e
pont uais, sem carát er imposit ivo, durant e o isolament o social necessário, pode
const it uir-se em fat or de cont ribuição para a preservação da saúde emocional
de discent es e docent es;
CONSIDERANDO a import ancia da ut ilizac̃ ao das ferrament as de Tecnologias de
Informac̃ ao e Comunicac̃ ao - TIC, como component es inovadores e de
met odologias at ivas no processo ensino- aprendizagem no ensino, na pesquisa e
̃ o, bem como a necessidade e adequabilidade para o present e moment o,
ext ensa
assim como para o moment o fut uro da educac̃ ao no ambit o da universidade,
quando do ret orno das at ividades acade micas presenciais;
R E S O L V E:
́ TULO I - DAS DISPOSIC O
̃ ES GERAIS
CAPI
Art . 1º Dispor sobre a possibilidade de realizac̃ ao de ATIVIDADES
́ t er excepcional, por meio de
EXTRACURRICULARES ESPECIAIS (AEE), em cara
ferrament as de Tecnologias de Informac̃ ao e Comunicac̃ ao (TIC), no ambit o da
UFAM , durant e a suspensão das at ividades administ rat ivas presenciais, bem
como das at ividades acadêmicas da graduação, presenciais ou não presenciais,
́ odo de combat e a
́ rus (COVID- 19).
̀ pandemia do coronavi
enquant o durar o peri
Art . 2º Para os fins dest a Port aria, const it uem-se AEE: part icipac̃ ao em
at ividades ext racurriculares de ensino, pesquisa e ext ensão na graduac̃ ao,
validadas pela Coordenac̃ ao de cada curso.
́ TULO II - DOS OBJETIVOS DAS AEE
CAPI
Art . 3º As AEE t e m por objet ivo o enriqueciment o cient́ ifico, t ́ e cnico,
́ gico, cult ural, aprofundament o e/ou at ualizac̃ ao de conheciment os
t ecnolo
́
especificos que complement em a formac̃ ao acade mica, especialment e durant e o
período de suspensão das at ividades regulares por força das ações de combat e
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período de suspensão das at ividades regulares por força das ações de combat e
à pandemia do COVID-19.
Art . 4º As AEE deverão:
I - propiciar o t rabalho int errelacional docent es-discent es como oport unidade
̃ ) e
de, no ambit o acade mico, promover o cresciment o pessoal (formac̃ ao cidada
́
t ́ e cnico-cient ifico (formac̃ ao profissional) condizent e com o perfil profissional
́ gico do Curso (PPC); e
descrit o no Projet o Pedago
II - oferecer, sempre que possível, oport unidades de criac̃ ao art́ ist ica,
́ gica, bem como elaborac̃ ao e realizac̃ ao de
cient́ ifica, t ́ e cnica e t ecnolo
́ rus (COVIDat ividades relacionadas ao enfrent ament o da pandemia do coronavi
19).
́ TULO III - DOS RECURSOS/MEIOS PARA OFERTA DAS AEE
CAPI
Art . 5º As AEE deverão ser planejadas e ofert adas por meio de ferrament as de
TIC, preferencialment e dent ro da plat aforma Google, onde o docent e possui
cont a inst it ucional vinculada, via e-mail, ou ainda, pela plat aforma inst it ucional
M oodle.
Parágrafo único. O docent e, a seu crit ério e mediant e avaliação quant o à
adequabilidade para a realização da AEE específica, poderá ut ilizar out ros
recursos de mídia digit al e ferrament as disponíveis em redes sociais, ou
quaisquer out ras plat aformas.
́ TULO IV - DOS REQUISITOS PARA REALIZAC A
̃ O DAS AEE
CAPI
Art . 6º As AEE
int eresse, por
Processo/Tipo:
via Despacho),

previst as nest a Port aria dependerão de prévia manifest ação de
meio do envio de propost a pelo docent e, via SEI (Iniciar
Administ ração Geral: planos e projet os de t rabalho/Encaminhar
̀a Coordenac̃ ao de Curso, cont endo, obrigat oriament e:

a) nat ureza/t ipo de at ividade;
b) t́ it ulo;
c) plano de at ividades;
́ ria;
d) carga hora
́ vel;
e) docent e responsa
f) docent e(s) colaborador(es), se for o caso;
g) objet ivos;
h) just ificat iva;
i) ement a;
́ gicos;
j) procediment os met odolo
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k) cronograma; e
́ ficas.
l) refere ncias bibliogra
Parágrafo único. Cada docent e responsável por AEE deverá criar inst rument o
para avaliação pelos discent es e pelos docent es da respect iva AEE e,
encaminhar o result ado para a Coordenação de curso, cabendo a est a a
consolidação de t odas as avaliações e post erior envio para a PROEG, via SEI.
́ TULO V - DA ANA
́ LISE E APROVAC A
̃ O DA PROPOSTA DAS AEE
CAPI
́ ao Colegiado de Curso analisar e deliberar sobre a propost a
Art . 7º Cabera
apresent ada pelo docent e, dispondo de at é 10 (dez) dias para t ant o, a part ir
do recebiment o.
́ TULO VI - DOS PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AEE
CAPI
Art . 8º Uma vez aprovadas, as AEE deverão ser realizadas em at é 30 (t rint a)
dias, prazo que poderá ser prorrogado a pedido do docent e mediant e avaliação
da Coordenação de Curso, desde que dent ro do período de suspensão do
Calendário Acadêmico.
Parágrafo único. Na hipót ese de ret omada formal do Calendário a qualquer
moment o, as AEE que est iverem em andament o poderão ser concluídas de
modo a não int erferirem na regularidade das at ividades curriculares.
́ TULO VII - DA INSCRIC A
̃ O E CERTIFICAC A
̃ O DAS AEE
CAPI
Art . 9º A realização da AEE será permit ida aos discent es regularment e
mat riculados nos cursos de graduac̃ ao da UFAM e dependerá de prévia
manifest ação de int eresse da part e do discent e, por meio da sua inscrição, que
é t ot alment e facult at iva.
Art . 10. Os procediment os referent es a inscrição e cert ificação das AEE serão
definidos pela Coordenação de cada curso.
Art . 11. Compet irá ao Conselho Diret or/Conselho Depart ament al analisar, em
últ ima inst ância administ rat iva, event uais recursos apresent ados pelos
discent es, nas hipót eses de indeferiment o de inscrição na AEE.
́ TULO VIII - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS DAS AEE
CAPI
Art . 12. Sob respaldo do dispost o na Resolução CEG/CONSEPE nº 018/2007,
fica assegurado o post erior aproveit ament o das AEE pelo discent e, que deverá
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fica assegurado o post erior aproveit ament o das AEE pelo discent e, que deverá
̀ Coordenac̃ ao do respect ivo
requerê-lo por int ermédio do Port al Ecampus a
curso, a quem compet e, inclusive, definir out ras at ividade de ensino além das
modalidades previst as nos incisos do art . 3º da referida norma.
́ TULO IX - DAS DISPOSIC O
̃ ES FINAIS
CAPI
̃ o analisados e resolvidos pelo Colegiado de cada
Art . 13. Os casos omissos sera
curso ou pela PROEG, no âmbit o de suas compet ências respect ivas.
Art . 14. Est a Port aria ent ra em vigor na dat a de sua publicac̃ ao, com vige ncia
̀ manut enc̃ ao da sit uac̃ ao de Emerge ncia de Sau
́ de Pu
́ blica de
condicionada a
́
Import ancia Nacional decorrent e do coronavirus (COVID-19), est endendo-se
após t al circunst ância apenas com relação aos at os que hajam iniciado sob sua
égide.
Art . 15. Fica revogada a Port aria nº 31, de 30 de abril de 2020, da PROEG
(0186092).

Documento assinado eletronicamente por David Lopes Neto, Pró-Reitor,
em 08/05/2020, às 17:32, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0192094 e o código CRC DBFD2B7E.
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