Carxs docentes,
Indicamos a seguir algumas informações mais diretamente relacionadas à suspensão das aulas dos cursos
de graduação estabelecidas pelo Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e
Enfrentamento do Novo Coronavírus. Diante do quadro de incerteza, é importante que todxs acompanhem as
informações, medidas e recomendações que estarão disponíveis emhttps://ufmg.br/coronavirus
A seguir as orientações quanto às atividades acadêmicas da graduação:
1. Estão suspensas as aulas presenciais dos cursos de graduação por tempo indeterminado. Atividades
acadêmicas curriculares a distância para os cursos de graduação e durante o período de suspensão das aulas
presenciais deverão, neste momento, seguir as seguintes orientações:
I. é preciso garantir a qualidade do ensino, a acessibilidade para todos os estudantes e o cumprimento das
normativas vigentes.
II. atividades já ofertadas integralmente no formato a distância para cursos presenciais que já têm material
didático preparado, em princípio, poderiam continuar a ser oferecidas, observando-se os seguintes pontos:
− Certificar-se de que todos os estudantes matriculados na atividade terão acesso aos recursos
computacionais necessários.
− Os encontros e as avaliações presenciais previstas no plano das disciplinas estão suspensos até que
sejam dadas outras informações.
III. Para substituição das aulas presenciais por atividades a distância deverão ser aguardadas
instruções específicas que serão emitidas, nos próximos dias, a partir das recomendações feitas pela
Câmara de Graduação.
2. Os processos seletivos de editais divulgados poderão ser mantidos desde que observada a
recomendação de distanciamento social (poucos candidatos em salas espaçosas, arejadas, com álcool gel
disponível e que permitam distância de 1 a 2 metros entre candidatos) ou realizados por meio virtual. Caso
não seja possível seguir essas orientações, os processos seletivos devem ser adiados.
3. As bolsas para estudantes de graduação (monitoria, extensão e pesquisa) serão mantidas e os planos de
trabalhos deverão ser revistos para contemplar as atividades a distância a serem desenvolvidas neste
momento de suspensão de aulas presenciais. Orientações específicas, incluindo aquelas referentes a editais
de seleção, serão emitidas pelas Pró-Reitorias de Graduação, Extensão e Pesquisa.
4. Para as atividades presenciais de iniciação científica e extensão que não podem ser suspensas, devem ser
propostas escalas que possibilitem as medidas de distanciamento social (espaços arejados, amplos, com
poucas pessoas, com álcool gel disponível).
Destacamos também que a Coordenação de Oferta e Matrícula manterá suas atividades, remotamente, de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas exclusivamente por e-mail: matricula@drca.ufmg.br
As demandas referentes ao Diário Eletrônico poderão ser cadastradas diretamente no help desk da própria
plataforma.
Cordialmente,
Chefia DCS
19/03/2020

