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DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

                                         

Circular nº 4/2022/DEG Em  14 de janeiro de 2022.

 

Para: todas as Unidades Acadêmicas da Universidade de Brasília

Assunto: Início do semestre le�vo 2021.2.

 

Prezado(a) membro(a) da nossa comunidade acadêmica,

O segundo semestre le�vo de 2021 começa nesta segunda-feira, 17 de janeiro, dessa vez
com uma diferença em relação aos úl�mos: Por decisão do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão), estamos na etapa 2 do Plano Geral de Retomada das A�vidades Presenciais na Universidade
de Brasília. Mas o que isso representa para as a�vidades acadêmicas de graduação?

Na etapa 2, estão previstas a�vidades presenciais em algumas turmas. Devido às
peculiaridades de cada curso, bem como disponibilidade de espaços �sicos com classificação de
segurança adequada, coube a cada unidade acadêmica a definição de quais turmas seriam ofertadas
nesse formato, com base nos critérios estabelecidos pela Resolução Cepe n. 123/2021 (7354073). De
fato, as turmas que par�cipam do retorno gradual ao formato presencial neste semestre le�vo serão, em
sua maioria, semipresenciais. Ou seja, parte das a�vidades con�nuará ocorrendo em formato remoto.
Assim, mesmo quando há previsão de momentos presenciais, eles não ocorrerão necessariamente a
par�r do primeiro dia de aulas.

O Decanato de Ensino de Graduação publicou no úl�mo dia 11 de janeiro a Instrução
Norma�va n. 01/2022 (7597310) que permite às unidades definirem a melhor estratégia de distribuição
da carga horária presencial ao longo do semestre, ou até mesmo a revisão do formato das turmas nas
circunstâncias listadas no documento. A Instrução Norma�va também orienta coordenações de cursos e
docentes a respeito de providências no caso de situações que comprometam a realização das a�vidades
no contexto da pandemia.

Para que esse novo passo se consolide como um avanço na direção da plena retomada, é
fundamental que nos familiarizemos com todos os protocolos e orientações disponibilizadas pela
Universidade de Brasília, principalmente por meio do material disponível no endereço
h�p://repositoriocovid19.unb.br, e estreitemos nossa comunicação, em especial aquela entre docentes e
seus alunos.

Para saber como proceder em situações relacionadas à covid-19 e o ensino presencial no
segundo semestre le�vo de 2021, há também um Tira-dúvidas disponível em:
h�ps://unb.br/ins�tucional/faq.

O DEG repercu�rá imediatamente qualquer nova decisão ou orientação do Ccar (Comitê
de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação), do Cepe, e de outras instâncias
delibera�vas da UnB, de modo que recomendamos especial atenção aos comunicados oficiais a serem
emi�dos no decorrer do semestre, além de acesso frequente ao site do DEG (www.deg.unb.br) para
informações sobre calendários, prazos, auxílios, editais etc.

Como parte das ações de boas-vindas, teremos uma conversa com representantes da
administração da UnB às 17:00h do dia 17/01 para �rar as principais dúvidas dos calouros, e o tradicional
#InspiraUnB na sexta, dia 21, também às 17:00h, que trará a professora Mercedes Bustamante, membro
da Academia Brasileira de Ciências, para uma fala sobre A Ciência e o Novo Futuro Comum. Ambos os
eventos serão transmi�dos ao vivo pela UnBTV por meio de seu canal oficial no Youtube.

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8216710&id_procedimento_atual=8501115&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001637&infra_hash=73cb27153cd5dcd64ddbc40b36dbf41a6675b7fc322d68700584897f7f671e4a
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8482778&id_procedimento_atual=8501115&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001637&infra_hash=ff6a3eda498594eb9aca0a537b589307dfb4dffe9d6462788489af9e8de6676e
http://repositoriocovid19.unb.br/
http://www.deg.unb.br/
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Finalmente, desejamos que o novo semestre traga esperança de dias melhores, e nos
colocamos à disposição para ajudar a fazer deste mais um período de superação e grandes realizações.

 

Prof. Diêgo Madureira

Decano de Ensino de Graduação

 

Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de
Graduação, em 14/01/2022, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7614033 e
o código CRC F9E25BB7.
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