
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
 
 

OFÍCIO CIRCULAR Nº PROEG/2021/PROEG/UFAM
 

Manaus, 20 de outubro de 2021.
 
Aos(Às) Gestores(as) das Unidades Acadêmicas, Administrativas e discentes da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
 
Assunto: orientações/esclarecimentos/consultas/proposições quanto às
atividades acadêmicas do ensino de graduação.
 
Senhores (as),
 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em atenção às disposições contidas no(a):
1. PORTARIA GR Nº 1686, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021;
2. INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021,
que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho
presencial;
3. NOTA TÉCNICA N° 001.2021/2021/COVID19/UFAM, DE 10 DE AGOSTO DE 2021
(0630181), que trata das orientações ao planejamento e execução das fases de
flexibilização para as atividades presenciais;
4. RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 006, DE 18 DE MARÇO DE 2021, que autoriza o retorno
das atividades acadêmicas da graduação, presenciais ou não, e orienta as demais
atividades da UFAM no período da pandemia da Covid-19;
5. RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 001, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021, que aprova as
diretrizes para a retomada das atividades do ensino de Graduação da UFAM e o
Calendário Acadêmico do ano letivo de 2020 e período letivo de 2021/1 a partir do
ano civil de 2021;
6. RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 11, DE 02 DE JULHO DE 2021, que altera o ANEXO II da
Resolução nº 001/2021-CONSEPE, para incluir o período relativo ao Período Especial
(2020/1- FÉRIAS) e alterar os períodos de SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA 2020/2 e dá
outras providências;
7. RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 16, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021, que altera a
Resolução nº 001/2021-CONSEPE;
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https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=826209&id_orgao_publicacao=0
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=549415&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=513421&id_orgao_publicacao=0
https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/2617/17/II_CALENDARIO ACAD_GRAD_JULHO 2021.pdf
https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=674758&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=513421&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=818807&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=513421&id_orgao_publicacao=0


8. Plano de Contingência da Universidade Federal do Amazonas (0183942), os planos
ou protocolos localmente elaborados pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas
frente à pandemia da doença pelo SARS-COV-2 (COVID-19);
9. Plano de Biossegurança da Universidade Federal do Amazonas frente à pandemia
da doença pelo SARS-COV-2 (COVID-19). Manaus: Universidade Federal do
Amazonas, 2020 (0246274); e
10. Boletins Epidemiológicos emitidos pelo Grupo de Trabalho Operacional do Plano
de Biossegurança da UFAM (23105.008442/2021-64).
 
Passa a orientar/esclarecer/consultar/propor quanto às atividades acadêmicas do
ensino de graduação, conforme segue:
 
1. O retorno presencial das atividades administrativas da Universidade Federal
do Amazonas deverá ocorrer, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia
19/10/2021, devendo ser respeitadas as determinações contidas na Resolução
Consuni nº 006/2021, no que couber;
2. O retorno das atividades acadêmicas da graduação, presenciais ou não, foi
autorizado no dia 18/03/2021, conforme Resolução Consuni nº 006/2021;
3. As diretrizes para a retomada das atividades do ensino de graduação da UFAM
constam da Resolução Consepe nº 001/2021 que permite o desenvolvimento nos
modelos de ensino presencial, remoto ou híbrido, para os componentes
curriculares (disciplinas), obrigatórios ou optativos, ofertados nos períodos
(2020/1, 2020/2 e 2021/1);
4. A despeito da determinação contida na Portaria GR nº 1686/2021 referente ao
retorno presencial das atividades administrativas, levando-se em consideração as
especificidades de cada Unidade Acadêmica da UFAM, para o desenvolvimento as
atividades do ensino de graduação, no caso de presencialidade, deverá ser
observado o que determina o §1º, do art. 4º, da Resolução CONSEPE, nº 001/2021,
qual seja:
 

(...)
Art. 4º Os componentes curriculares (disciplinas), obrigatórios ou optativos,
ofertados nos períodos letivos (2020/1, 2020/2 e 2021/1), poderão ser
desenvolvidos nos modelos de ensino presencial, remoto ou híbrido,
conforme orientações da UFAM para o Calendário Acadêmico regular (Anexo II),
resguardando-se o cumprimento dos conteúdos, objetivos e
competências/habilidades dispostos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC).
§1º No caso de presencialidade, o modelo de ensino aprovado pelo Colegiado
deverá ser avaliado nos Conselhos Diretores e/ou Departamentais, com consulta
prévia aos Comitês Locais de Biossegurança ou análise e recomendação do
Grupo Técnico Operacional de Biossegurança vinculado ao Comitê Interno de
Enfrentamento ao Surto Epidemiológico de Coronavírus da UFAM, após discussão
ampliada na Unidade, observado o disposto no art. 33.
(...) (g. n.)

 
5. Considerando que:
5.1. a vigência da Resolução CONSEPE, nº 001/2021 é restrita, ou seja, a
aplicação da norma se limita ao Calendário Acadêmico aprovado para o ano letivo
de 2020 e período letivo de 2021/1, a partir do ano civil de 2021, referente aos
períodos letivos 2020/1, 2020/2 e 2021/1;
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5.1 a retomada das atividades de ensino de graduação, que exijam presencialidade,
deve ser precedida da organização e planejamento para aquisição de materiais,
adaptação de espaços, revisão de contratos de serviços e gestão de resíduos
sólidos, cujos responsáveis pelo cumprimento estão definidos no Plano de
Biossegurança da UFAM, consoante disposto no art. 33, da Resolução CONSEPE, nº
001/2021); e
5.2. para o período letivo 2021/1, que se iniciará em 10/01/2022 (último período
sob a vigência Resolução CONSEPE, nº 001/2021), já houve organização e
planejamento para a execução das atividades do ensino de graduação, inclusive,
quanto à oferta das disciplinas cujo prazo termina na data de hoje.
 
Após os esclarecimentos e orientações supramencionados e, tendo em vista, que ao
final do período letivo 2021/1, em abril de 2022, a Resolução CONSEPE, nº
001/2021 perderá a vigência automaticamente e, por conseguinte,
restarão aplicadas as disposições regulares no âmbito do ensino de graduação da
UFAM, caso não haja outra norma aprovada.
Esta Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, considerando que não se pode mensurar
o "tempo" em que estaremos sobre os efeitos da pandemia (COVID-
19), consulta/propõe às Unidades Acadêmicas a constituição de uma Comissão com
o objetivo de analisar e discutir a matéria e, em sendo necessário, elaborar/organizar
a proposta de nova regulamentação para os semestres letivos vindouros a ser
submetida às instâncias competentes.
Nesse sentido, encaminhamos o presente, na oportunidade em que sugerimos ampla
discussão quanto à matéria, no âmbito das Unidades Acadêmicas da UFAM e, após,
que seja encaminhada manifestação do Gestor, até o dia 30/11/2021, neste Processo
SEI, a fim de que sejam adotados os encaminhamentos necessários, no tempo
devido, por parte desta Pró-Reitoria.
 
Desde já, colocamo-nos a disposição, para dúvidas e demais esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Documento assinado eletronicamente por David Lopes Neto, Pró-Reitor, em
20/10/2021, às 10:25, 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
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0731356 e o código CRC E51E5C68.

 
 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário
Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (Térreo), Setor Norte -

Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1482
CEP 69080-900, Manaus/AM, secretariaproeg@ufam.edu.br

Referência: Processo nº 23105.036881/2021-67 SEI nº 0731356
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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