
Professor, acadêmico e funcionário

Os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19 nos levam a ampliar o período de realização 
de aulas com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Nos dias que 
seguem, queremos fortalecer nossa interação e nos mantermos mais próximos no mundo vir-
tual, qualificando ainda mais as experiências que estamos vivenciando no aprendizado mediado 
por ferramentas digitais.
A organização da vida acadêmica requer ajustes frente a este contexto. Então, é fundamental 
compreender as implicações deste período de exceção no nosso dia-a-dia.
Confira aqui elementos importantes para ajudá-lo a se organizar nas rotinas acadêmicas:

 
Calendário acadêmico
Com base nos decretos emitidos pelo Ministério da Educação e com as adaptações 
realizadas pela UPF, o semestre letivo está em andamento. A substituição das ativida-
des presenciais pelas atividades remotas acontece em caráter de excepcionalidade e 

está prorrogada até 18 de abril. Professores estão adaptando seus planos de ensino e priorizan-
do, neste momento, o trabalho com os conteúdos teóricos. Quando as interações presenciais 
puderem ser retomadas, o calendário acadêmico será revisado e ajustado, considerando, espe-
cialmente, o cumprimento das aulas práticas e estágios. O prolongamento ou não do semestre 
letivo dependerá das medidas de proteção à saúde pública que ainda possam ser tomadas e/
ou do tempo necessário para a restituição do convívio social, considerado o contexto interno e 
externo.  Assim, a divulgação de um novo calendário acadêmico será realizada quando o cenário 
permitir a projeção segura.
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Aulas online
As aulas mediadas por ferramentas digitais estão sendo organizadas e conduzidas pe-
los professores por diferentes meios: ambiente virtual de aprendizagem Moodle, Am-
biente de Apoio ao Ensino, Google Meet, Google Classroom, entre outros. Os professo-

res estão disponíveis para orientações, encaminhamentos e esclarecimentos no horário e turno 
das aulas presenciais, pelos ambientes virtuais utilizados na instituição, conforme metodologia 
de trabalho estabelecida por cada docente com sua turma!

Estágios 
Os estágios curriculares obrigatórios nos cursos de graduação poderão ser mantidos, 
desde que não tenham sido adiados por solicitação do campo de atuação ou por ne-
cessidade do estudante. A coordenação e o NDE do curso acompanharão a situação 

de cada acadêmico, por isso, importante manter o contato com o professor orientador. Para 
aqueles que tiveram seus estágios interrompidos, a carga horária já realizada será devidamente 
contabilizada e a vivência em campo será viabilizada quando as atividades presenciais forem 
retomadas, com ajustes do cronograma, em sintonia com alterações ao calendário acadêmico, 
se necessárias. 
Na pós-graduação, os estágios de docência realizados junto a disciplinas de graduação deverão 
acontecer na modalidade  online, seguindo as adaptações ocorridas nas mesmas.

Trabalhos de Conclusão de Curso
As atividades relacionadas aos trabalhos finais e monografias têm continuidade neste 
período, com orientação online. O contato entre professor e acadêmico é fundamental 
para a (re)organização da pesquisa, especialmente naquelas de natureza experimen-

tal. Bancas e apresentação de trabalhos também estão viabilizadas por videoconferência. Para 
aqueles que, excepcionalmente, tiveram seus TCCs interrompidos, os mesmos serão viabiliza-
dos quando as atividades presenciais forem retomadas, com ajustes do cronograma, em sinto-
nia com alterações ao calendário acadêmico.

Aulas práticas e de laboratório
Está garantida aos estudantes a realização presencial das disciplinas em laboratórios e 
das aulas práticas que não possuem alternativas de viabilização neste período.  Coor-
denadores e NDEs estão acompanhando a situação e, assim que a normalidade se 

reestabelecer, tais atividades serão repostas considerando as especificidades de cada curso/
turma. No caso de horas já cursadas, as mesmas serão computadas juntamente à continuidade 
da disciplina, ao fim do período de exceção.

Avaliações e exames
As avaliações previstas nos planos de ensino podem ocorrer enquanto a crise pandê-
mica persistir. Para tanto, os professores farão os ajustes necessários, considerando os 
recursos tecnológicos disponíveis, os objetivos pedagógicos, os conteúdos desenvol-

vidos e o uso de diferentes instrumentos de avaliação e sistematização do conhecimento.  As 
disciplinas teóricas de dois ou três créditos desenvolvidas de forma concentrada poderão ser 
concluídas, contudo, os exames finais serão aplicados presencialmente, no encerramento do 
semestre letivo, a partir de calendário específico a ser divulgado quando possível.

Provas de competências e de aproveitamento de conhecimentos
Os prazos de solicitação destes serviços e as datas para as respectivas aplicações das 
provas serão adiadas e comunicadas quando oportuno. Estão garantidas as inscrições 
já realizadas.



Comprovações físicas de documentos
Todos os prazos para entrega presencial de qualquer documentação serão amplia-
dos, considerando a data de retorno às atividades presenciais. Excepcionalidades serão 
orientadas.

Financeiro
Reconhecemos que a situação atual traz dificuldades para toda a sociedade, bem como 
valorizamos o esforço e o comprometimento dos professores, funcionários e fornece-
dores para manter toda a estrutura em funcionamento neste período difícil. Assim, a 

instituição, de modo a honrar seus compromissos, precisa manter o recebimento das mensali-
dades. Destacamos, ainda, que oportunizamos os programas de crédito estudantil com os par-
ceiros Banrisul e Pravaler, que podem ser uma alternativa para aqueles que tiverem dificuldades 
neste momento. 

Fique atento às informações!
O momento é delicado e de muita imprevisibilidade. Requer de todos nós atenção e 
envolvimento. No site https://www.upf.br/coronavirus, você pode acompanhar as 
informações atualizadas a respeito desse momento incomum que estamos atraves-

sando - na instituição e fora dela.

Fique atento às rotinas de estudo!
Vale estabelecer uma rotina de dedicação às tarefas acadêmicas, com horários defini-
dos e atividades a serem realizadas. Esta organização é bem-vinda para evitar sobre-
carga e tornar o momento de estudo mais produtivo. Além disso, ajuda a não perder 

prazos de entrega ou oportunidades de interação online e síncrona com  professores e colegas. 
O espaço de estudo também é importante: verifique se tudo o que precisa está à mão - recur-
sos de tecnologia; materiais, arquivos, entre outros, e aproveite esta experiência para novas 
descobertas!

 Precisa de ajuda?
Mesmo a distância, permanecemos conectados!
A UPF disponibiliza os serviços dos seguintes setores para apoio às questões acadêmicas :

 n Setor de Atenção ao Estudante - saes@upf.br 

 n Núcleo de Apoio Pedagógico (para professores) - nap@upf.br 

 n UPFOnline - online@upf.br 

 n Fale com a UPF - informacoes@upf.br 

 n Teleatendimento coronavírus - (54) 3316-8595

 n Consultas sobre questões de ordem financeira podem ser realizadas pelo e-mail  
 informacoes@upf.br

Quer ajudar no combate à pandemia?
A UPF é uma Universidade Comunitária e está ativa, atuando em muitas frentes 
no combate à pandemia. Acompanhe as atividades promovidas pela UPFSolidária e 
observe as ações da sociedade civil organizada que estão em andamento! Participe!

A REITORIA
27 de março de 2020.
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