
A Universidade de Passo Fundo está absolutamente atenta às deliberações dos órgãos públi-
cos e das autoridades sanitárias quanto à pandemia da Covid-19 e seus desdobramentos. 

Em 16 de março, após um mês de aulas presenciais, as disciplinas passaram a ser conduzidas 
remotamente, com atividades desenvolvidas em meios digitais, a partir de diferentes estra-
tégias pedagógicas (aulas ao vivo; chats; reuniões e orientações online; fóruns de discussão; 
videoaulas; envio e recebimento de tarefas, áudios e textos, entre outras metodologias). Os 
conteúdos teóricos foram priorizados neste processo e, em boa medida, os práticos também 
puderam ser explorados a partir de vídeos, softwares e simulações.  Assim, seguimos mantendo 
a interação necessária ao aprendizado; a regularidade do calendário acadêmico e a Universida-
de em atividade.

Contudo, algumas disciplinas com créditos práticos, que não puderam ser adaptadas para o 
estudo remoto, e muitos estágios curriculares obrigatórios, especialmente aqueles desenvol-
vidos em campos que também estão fechados, precisaram ser temporariamente suspensos. 
Neste sentido, para garantir o cumprimento de tal carga horária, a UPF já projeta alternativas, 
embora ainda na instabilidade do contexto.  

Estamos avaliando as particularidades de cada turma e disciplina e, a partir da realidade 
de cada área, planejam-se alternativas de recuperação, a serem viabilizadas quando o retorno 
às atividades presenciais for autorizado. Entre as soluções em construção, estão as seguintes 
possibilidades a serem acionadas, conforme o período de retorno: a) o planejamento de cro-
nogramas específicos para cada disciplina com carga horária concentrada, de modo a realizar 
os créditos práticos ou atividades em laboratório que estão pendentes; b) a realização de 
períodos intensivos para o cumprimento dos estágios obrigatórios que estão suspensos e/
ou finalização dos mesmos; c) a extensão do calendário acadêmico, se necessário, para a con-
clusão do primeiro semestre letivo.
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Ressaltamos a excepcionalidade do momento e, por consequência, a necessidade de que 
medidas extraordinárias sejam efetivadas para equacionar, da melhor forma possível, as adver-
sidades postas.  A tomada de qualquer decisão, no período de impossibilidade de aulas presen-
ciais, prioriza, por excelência, a preservação da vida de cada um e de seus familiares; a observa-
ção das orientações dos órgãos públicos e sanitários; e a continuidade da trajetória formativa 
do acadêmico, com qualidade de interação no processo de ensinar e aprender remotamente.

Estamos à disposição para o diálogo e apoio às atividades educativas de alunos e profes-
sores na UPF, com o objetivo de manter transparência das ações e a proximidade com a co-
munidade acadêmica, considerando a realidade institucional frente ao momento imposto pela 
disseminação do coronavírus.

Aos acadêmicos, lembramos, nesse sentido, que o SAES criou a Rede de Cuidado UPF, com a 
oferta dos seguintes serviços online: Plantão do Cuidado e Rede de Aprendizagem. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo e-mail saes@upf.br.

Outra novidade é que, a partir da próxima semana, todas as quartas-feiras, a Reitoria passa 
a realizar encontros virtuais com os representantes dos estudantes, integrantes do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE), diretórios e centros acadêmicos da UPF.  

Cientes de que o impacto econômico se estende também às famílias dos estudantes, a UPF 
está ofertando um atendimento personalizado para aqueles que tenham dificuldade em manter 
o pagamento das mensalidades. Com isso, a Instituição continuará analisando individualmente 
cada situação, para buscar, em conjunto, a melhor solução. Ressaltamos, ainda, que oportuni-
zamos os programas de crédito estudantil com os parceiros Banrisul e Pravaler, que podem ser 
uma alternativa neste momento. 

Para qualificar ainda mais o atendimento, a partir de sexta-feira, dia 24 de abril, das 8h às 14h, 
o estudante poderá esclarecer as dúvidas relacionadas às questões financeiras pelo telefone 
54 3316-7007. Os esclarecimentos, relacionados às outras temáticas, continuam sendo sanados 
pelo e-mail informacoes@upf.br.

Aos professores, reforçamos o convite para que acessem no Moodle o Curso Experiência 
Online, preparado pelo NAP e pela UPFOnline, com vídeos e interações cujo objetivo é qualificar 
o trabalho docente por meio do ensino remoto.

Também reiteramos o convite aos docentes para participação nas Terças de Café com o NAP, 
um bate-papo que acontece todas terças-feiras, às 9h30min e às 15h30min, por meio do Google 
Meet.  Além disso, o NAP (nap@upf.br) e a UPFOnline (online@upf.br) continuam à disposição.

Estamos confiantes que a superação, tanto da pandemia do coronavírus, quanto do momen-
to de distanciamento social, perpassa, na esfera educativa, pelo envolvimento de todos - estu-
dantes, professores e funcionários. Agradecemos a cada um pelo compromisso com o processo 
continuado de ensinar e de aprender.

A Reitoria
Em 24 de abril de 2020.
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