
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/PROEG/2020 

Regulamenta as atividades de ensino de 
graduação ofertadas durante o Calendário 
Letivo Especial 2020/UFR, em caráter 
excepcional e temporário, com o 
desenvolvimento de estratégias de ensino-
aprendizagem por meio de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs). 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal de 
Rondonópolis, no uso de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO a declaração da Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional, pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 
188/GM/MS/2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter 
declarado Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em 
30 de janeiro de 2020; 
 
CONSIDERANDO a Portaria 343, de 17 de março de 2020, do Ministério 
da Educação, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 
Coronavírus - COVID-19. 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, que altera 
o Art. 1º da Portaria 343, de 17 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 395, de 15/04/2020 que prorroga, 
por mais trinta dias, o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria nº 345, 
de 19 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 473, de 12/05/2020 que prorroga o 
prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria nº 343, de 17 de março de 
2020; 
 
CONSIDERANDO a Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
de 28/04/2020, que recomenda a oferta de atividades não presenciais em 
todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino 
superior;  
 



CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde (MS), que declara, em todo o território nacional, o 
estado de transmissão comunitária da COVID-19;  
 
CONSIDERANDO as recomendações do Comitê de Enfrentamento ao 
COVID-19 da Universidade Federal de Rondonópolis, com base nos 
dados estatísticos e na ciência; 

  
CONSIDERANDO o Processo SEI nº 23108.026083/2020-16 de 26 de 
março de 2020; 
 
CONSIDERANDO o Processo SEI nº 23108.038043/2020-17 de 27 de 
abril de 2020; 
 
CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica entre o MEC e a 
UFMT. 
 

RESOLVE:  

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional e temporário, o desenvolvimento 

de estratégias de ensino-aprendizagem, caracterizadas como atividades 

acadêmicas remotas, por meio de Tecnologias da Informação e Comunicação. 

§1º As estratégias de ensino-aprendizagem deverão ser 

desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) institucional, 

plataforma que contemplará a gestão, a disponibilização dos conteúdos 

em formato digital e a comprovação das atividades desenvolvidas. 

Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação e os meios digitais, utilizados nas estratégias de 

ensino-aprendizagem, compreendem: 

I - Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs, o conjunto de 

tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de estratégias de gestão, 

comunicação, ensino e aprendizagem em formato digital, e em caráter 

institucional, desenvolvidas no AVA institucional (Moodle). 

II - Meios digitais, são mídias e recursos educacionais utilizados 

nas estratégias de ensino conduzidas no AVA institucional, destacando-

se: 



a) Material didático desenvolvido por instituições de 

educação superior que possuam licenciamento e/ou autorização 

legal para uso; 

b) Acervo digital e objetos de aprendizagem disponíveis em 

repositórios educacionais que possuam licenciamento e/ou 

autorização legal para uso; 

c) Materiais digitais em formatos diversos, tais como e-

books, vídeos, livros, artigos, páginas de internet desde que 

verificada a fonte e os direitos de autoria para a utilização e/ou 

edição do material; 

d) Material disponível em plataformas de Cursos Massivos 

Abertos e Online (MOOCs); 

e) Acervo digital disponível em Repositório de Recursos 

Educacionais Abertos (REAs). 

§1º Para efeito de comunicação entre o docente e o(a)s discentes 

é permitida a utilização de outras ferramentas, além do AVA institucional, 

desde que haja registro e comprovação das atividades realizadas pelos 

discentes no AVA. 

§2º Todos os materiais digitais utilizados nas estratégias de ensino-

aprendizagem que não sejam produzidos diretamente pelo docente 

responsável pelo componente curricular deverão conter a respectiva 

fonte, com a indicação da autoria, respeitados os direitos autorais 

assegurados pela Lei nº 9.610/98. 

 

PLANO DE ENSINO 

Art. 3º O processo de planejamento dos componentes curriculares 

ofertados deverá seguir o Plano de Ensino, constando adicionalmente as 

seguintes informações: 

§1º No campo justificativa: para além da justificativa peculiar à 

oferta do componente curricular, deve ser informado o contexto especial 

de pandemia de COVID–19 e a suspensão de atividades presenciais, 



justificando a realização do componente curricular ofertado por meio de 

TICs. 

§2º No campo metodologia: para além da metodologia pertinente, 

a oferta do componente curricular deverá constar minimamente 

informações sobre a realização das estratégias de ensino e aprendizagem 

por meio de mediação tecnológica. 

§3º O Plano de Ensino deverá ser elaborado e enviado pelo 

docente via SEI para a Coordenação de Curso, o qual deverá ser 

necessariamente aprovado pelo Colegiado de Curso. 

 

MATRÍCULA 

Art. 4º A matrícula será efetuada através de solicitação do(a) discente 

diretamente na plataforma da UFR, sendo necessário o uso do e-mail 

institucional para acessar a plataforma. 

§1º Se o(a) discente não possuir o e-mail institucional, poderá fazer 

a solicitação do e-mail no ato da matrícula, na plataforma da UFR, tendo 

o seu acesso permitido após esse procedimento. 

§2º Haverá um limite de 12 créditos (192h) de disciplinas que o(a) 

discente poderá efetuar a sua matrícula. 

   

CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

Art. 5º Os discentes matriculados em disciplinas no Calendário Letivo 

Especial poderão cancelar a sua matrícula em até 50% do curso transcorrido. 

 

AVALIAÇÃO 

Art. 6º A definição de instrumentos avaliativos aplicados durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem, de modo a mensurar qualitativa e 

quantitativamente o desenvolvimento do aprendizado do discente na UFR, 

segue a Resolução CONSEPE nº 63/2018. 



§1º Ficam flexibilizadas durante a vigência desta normativa as 

definições de atividades avaliativas presenciais que constam na 

Resolução CONSEPE nº 63/2018 para atividades avaliativas virtuais 

realizadas por meio de comprovação no AVA institucional. 

 

FREQUÊNCIA 

Art. 7º Para gestão da frequência dos discentes, será considerada a 

presença virtual por meio de interações, realização de atividades digitais e 

participação em encontros síncronos ou assíncronos que acontecerão no AVA 

institucional.  

§1º A frequência mínima necessária para a aprovação será de 75% 

do total da carga horária da disciplina. 

§2º Observar que em um ambiente virtual os critérios de 

assiduidade apresentam características próprias, diferentes do que ocorre 

no ambiente presencial. Fazer o uso de critérios apropriados para esse 

tipo de ensino (contabilização de acessos, devolutivas de atividades, 

comentários em fóruns e chats, relatos de vídeos e outros que indiquem 

que as atividades propostas foram executadas). 

 

CRONOGRAMA 

Art. 8º A oferta de disciplinas e componentes curriculares, monografia ou 

trabalho de conclusão de curso e seus respectivos projetos por meio de 

Tecnologias da Informação e Comunicação seguirá o seguinte cronograma 

(ANEXO I): 

I - Oferta da disciplina (docentes), com o encaminhamento via SEI, 

do Plano de Ensino, para a Avaliação do Colegiado de Curso e 

encaminhamento da Coordenação via sistema da UFR: de 01 a 

10/06/2020. 

II – Matrícula on-line na(s) disciplina(s) efetivada pelo aluno no 

sistema da UFR: 11 a 14/06/2020;  



III - Análise dos processos de solicitação de auxílio internet 

(SAE/PROECE): 15/06 a 16/06/2020; 

IV - Resultado do auxílio internet: 16/06/2020; 

V - Recurso do auxílio internet: 17/06/2020; 

VI – Disponibilização do cronograma de conteúdos/atividades e 

do Guia de Estudos (ANEXO II) para o aluno no AVA: 29/06/2020; 

VII – Período Letivo Especial: 06/07/2020 a 14/09/2020; 

VIII – Lançamento de notas: 15/09 a 16/09/2020. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Art. 9º Considerando as condições excepcionais em decorrência da 

pandemia de Covid-19, pontuamos as seguintes orientações: 

I – Buscando um maior equilíbrio entre a atividade laboral e saúde 

mental, é fundamental que as atividades acadêmicas desenvolvidas no 

período não sobrecarreguem docentes e discentes, considerando o 

conjunto total de disciplinas a serem cursadas pelos/as discentes, bem 

como suas condições de acesso à rede.  

II – Mesmo que os/as discentes disponham de acesso à internet, 

em muitos casos possuem apenas o celular como ferramenta para 

acessar as atividades remotas. Nesses casos, o excesso de 

atividades/leituras e de tarefas muito extensas com prazos exíguos, 

podem ser prejudiciais neste período e sem ganhos significativos do ponto 

de vista acadêmico.  

III – Sendo possível, diversificar o emprego de ferramentas para 

execução das atividades de uma mesma disciplina, com vistas a ampliar 

as possibilidades de acesso. 

IV - Recomenda-se a atenção à gestão do tempo necessário para 

a realização das atividades, para evitar sobrecargas, e promover a 

execução das atividades virtuais, na medida do possível, nos mesmos 

horários do sistema presencial.   

V – Recomenda-se que os docentes e as Coordenações de Curso 

fomentem o acolhimento, o diálogo e potencializem os canais de 



comunicação, itens fundamentais para a consolidação do vínculo discente 

com a instituição e com as atividades propostas no contexto da pandemia.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º As atividades acadêmicas remotas cursadas serão contabilizadas 

para integralização dos cursos, observando-se o limite máximo de 40% da carga 

horária total do curso, conforme Portaria nº 2.117 de 6 de dezembro de 2019. 

 

Art. 11º Os casos omissos serão tratados pelos Colegiados de Curso, 

Direções dos Institutos/Faculdade e PROEG/UFR. 

 

Art. 12º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data. 

 

 

Ronei Coelho de Lima 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

CALENDÁRIO LETIVO ESPECIAL 2020/UFR - DETALHAMENTO 

 

PERÍODO DESTINADO AOS DOCENTES PARA: 

- Treinamento no AVA; 

- Preparação das aulas; 

JUNHO/2020 

D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

11 - Corpus Christi 

JULHO/2020 

D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 Planejamento das atividades remotas (docente) 01/06 a 05/07 = 29 dias  

Treinamento (AVA) docentes: https://ufmtemrede.ufmt.br/cursos/principios-

de-autoria-e-edicao-de-cursos-em-av-as-turma-2 - Período de confirmação 

de participação: 25/05/2020 a 31/05/2020 

Inicio do curso do AVA para os docentes: 01/06/2020; 

Treinamento (AVA) discentes (tutoriais): aguardando definição 

 

 

https://ufmtemrede.ufmt.br/cursos/principios-de-autoria-e-edicao-de-cursos-em-av-as-turma-2
https://ufmtemrede.ufmt.br/cursos/principios-de-autoria-e-edicao-de-cursos-em-av-as-turma-2


PERÍODO DESTINADO AOS DISCENTES PARA: 

- Treinamento no AVA; 

JUNHO/2020 

D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

11 - Corpus Christi 

 

 Treinamento para os discentes: Planejamento de estudos e 

uso da plataforma AVA 

 

PERÍODO DESTINADO PARA A ROTINA ADMINISTRATIVA: 

JUNHO/2020 

D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

11 - Corpus Christi 

  

 
Oferta de disciplina pelo docente (via SEI) e aprovação pelo Colegiado de Curso 01/06 

a 10/06 = 10 dias 

 Solicitação de matrícula (on-line pelo aluno – sistema da UFR) e solicitação de auxílio 

internet (on-line pelo aluno via SEI para a PROECE) 11/06 a 14/06 = 4 dias  

 Análise dos processos de solicitação de auxílio internet (PROECE) 15/06 a 16/06 = 2 

dias 



 Resultado do auxílio internet 16/06 = 1 dia 

 Recurso do auxílio internet 17/06 = 1 dia 

 

PERÍODO DESTINADO AOS DIAS LETIVOS: 

JULHO/2020 

D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

AGOSTO/2020 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

SETEMBRO/2020 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 

 Dias letivos (06/07 a 14/09) = 60 dias (incluir prova/exame final no 

período letivo) 

 Lançamento de notas (15/09 a 16/09) = 2 dias 

 



ANEXO II 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
 

FORMULÁRIO – GUIA DE ESTUDO (DOCENTE) 

 

1. APRESENTAÇÃO GERAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 

DISCIPLINA: 

DOCENTE: 

PERÍODO DA DISCIPLINA: 

DURAÇÃO TOTAL DA DISCIPLINA: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 

 

1.2.  Objetivo Geral: 

 

 

1.2.1. – Objetivos Específicos: 

 

 

 

 

1.3. DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA 

Unidades Nome da 

unidade. 

Início Término Carga 

Horária 

Duração/ 

Dias 

Nota 

atribuída 

I       

II       

III       

IV       

 



1.4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA DISCIPLINA: 

 

 

 

GUIA DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM  

 

2. GUIA DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM  

(Para cada unidade proposta, precisará ser desenvolvido o Guia da Unidade de 

Aprendizagem) 

 

2.1.1 NOME DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM: 

2.1.2. PERÍODO DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM:  

2.1.3. DURAÇÃO TOTAL DA UNIDADE:  

2.1.4. CARGA HORÁRIA DA UNIDADE:  

 

2.2. OBJETIVOS DESTA UNIDADE DE APRENDIZAGEM: 

Ao final desta unidade de aprendizagem, espera-se que o discente seja capaz 

de: 

 

 

Sugestão – usar uma taxonomia de objetivos educacionais – Exemplo: 

Taxonomia de Bloom 

 

 

2.3. DINÂMICA DESTA UNIDADE DE APRENDIZAGEM: 

Dinâmica da atividade 

2.3.1. Mensagem de boas-vindas ao estudante 

 

2.4. Estratégias de ensino 

(Como você pretende ensinar cada objetivo desta unidade?) 

 



Nesta unidade, serão realizadas as seguintes estratégias de ensino por meio de 

atividades e recursos educacionais a saber: 

 

2.5. Estratégias de aprendizagem 

(O que aluno e professor farão juntos para se atingir determinados os objetivos 

educacionais desta unidade de aprendizagem?) 

 

Visando atingir os objetivos educacionais deverão ser realizadas as seguintes 

atividades: 

 

2.6. Estratégias de comunicação  

Como docentes e estudantes se comunicarão utilizando TICs no AVA 

institucional?  Quais ferramentas serão utilizadas? 

 

2.7. Avaliação 

Como acontecerá o processo de avaliação – critérios, pesos, prazos e tipo de 

avaliação a partir dos objetivos educacionais previamente definidos para esta 

unidade. 

 

2.8. Mensagem de encerramento ao estudante 

 

3. Dados de Identificação do autor 

Cidade Data: ___/___/2020 

 

 

 

Nome do docente 

 

Assinatura do docente: N. Siape 

 

Campus: Curso: Departamento: 

Fonte: SETEC/STI/PROEG/UFMT 


