
Planejando a retomada gradual das aulas presenciais 
e o ensino híbrido 



• Março de 2020: Suspensão das atividades presenciais

– Segurança, equidade, qualidade do ensino

• Junho 2020: Programa Integração Docente

• Agosto 2020: Ensino Remoto Emergencial (ERE)

• Agosto de 2020: Solicitações de autorização para atividades
presenciais cursos da área da saúde (estágios/internatos)

• Setembro 2020: Plano de Retorno da UFMG

• Monitoramento e avaliação do ERE

• Relatórios do Setor de Estatística da Prograd

• Experiências e demandas da comunidade acadêmica

• Atual: 11 cursos da área da saúde com atividades presenciais

Histórico



Planejamento

• Ofício Circular Prograd Nº 14/2020 – 22/10/2020

Planejamento do ERE para 2020/2 – Orientações

• Ofício Circular Prograd Nº 7/2021 – 19/03/2021

Orientações para oferta presencial ou híbrida de atividades acadêmicas
curriculares em 2021/1

• GT “Planejamento do retorno gradual às atividades presenciais” -
10/06/2021

• Ofício Circular Prograd Nº 10/2021 – 13/07/2021

Orientações iniciais para planejamento coletivo da oferta e da retomada
gradual de atividades presenciais para cursos de graduação da UFMG e
Anexos



Planejamento

• Cronograma de oferta e matrícula da graduação para 2021/2: 

⁻ Colegiados e organizadores de oferta deverão lançar a
solicitação de oferta no período de 11 a 31/08/ 2021

⁻ Serão permitidos ajustes na solicitação de oferta até
10/09/2021, prazo-limite de aprovação pelos
Departamentos e estruturas equivalentes.



Planejamento

• Colegiados de Cursos de Graduação/NDE

– Discussão e reflexão sobre critérios de priorização para
oferta presencial ou híbrida de AACs

– Propor, aos Departamentos ofertantes, de acordo com os
três cenários possíveis (a - ERE, b – 20% e c – 40%), em
escala de prioridade, AACs que deveriam ser ofertadas de
forma completamente remota, híbrida, ou de forma
integralmente presencial;

– 31 de agosto de 2021 - Formulário do Anexo 2 - Moodle da
Prograd



Planejamento

• Departamentos Acadêmicos ou estruturas equivalentes

– Definição de quais turmas de AAC serão ofertadas
presencialmente, de forma integral ou parcial em 2021/2, de
forma que os Colegiados possam enviar, à Prograd, o
formulário do Anexo 2, até 31/08/2021.

– Considerar:

Espaços disponíveis e condições de biossegurança definidos
pelas Diretorias das Unidades Acadêmicas

Escala de prioridades propostas pelos Colegiados



Planejamento

• Colegiados de Cursos de Graduação/NDE,
Departamentos Acadêmicos ou estruturas
equivalentes, Diretorias das Unidades Acadêmicas:

– Sugestões a respeito de aspectos que consideram relevantes
de serem incluídos nas propostas de Resoluções a serem
encaminhadas para o CEPE e Câmara de Graduação, Guias e
Processos de Monitoramento e Avaliação

– Até 30 de julho de 2021, pelo SEI



“Valores como o respeito, a empatia, a 
igualdade e a solidaridade devem estar no 

centro das futuras instituições de 
educação superior e de suas missões”

“Pensando en lo superior y más allá: Perspectivas sobre el 
futuro de la educación superior para 2050” 25/05/2021

UNESCO IESALC    https://www.iesalc.unesco.org


