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Apresentação

• Quadro geral das Instituições Federais de Ensino Superior na oferta de

ensino remoto;

• Estrutura institucional: Comitê UFPEL DIGITAL, NATE, ações de

formação, políticas de acesso à internet;

• Quadro geral do calendário em curso na UFPEL:

• Projetos de ensino;

• Ofertas e matrículas.



QUADRO GERAL DAS IFES

• Das 63 IFES, 39 (62%) aprovaram resoluções para ensino remoto emergencial

• Destas, 2 aprovaram somente atividades complementares e optativas, as demais
aprovaram calendários que contemplam atividades obrigatórias, optativas e
complementares;

• Em sua maioria, as atividades de ensino prevêem estágios, TCCs e atividades
práticas remotas;

• As atividades práticas presenciais (estágios) são autorizadas somente em casos de
serviços considerados essenciais e por solicitação do aluno, com acompanhamento
da instituição, considerando as condições de segurança sanitárias.



Estrutura institucional

• Comitê UFPEL DIGITAL: Estabelece políticas e estratégias institucionais

para ampliar e qualificar as estruturas e sistemas que propiciem as atividades

de ensino com a utilização de tecnologias digitais (e-AULA, novo servidor,

materiais de apoio, políticas de inclusão digital);

• Núcleo de Apoio a Tecnologias Educacionais (NATE): Apoio técnico e

pedagógico ao ensino de graduação e pós-graduação;

• Programas de formação de professores (permanente).



Política de inclusão digital

• Pontos de conexão;

• Auxílio internet banda larga e internet móvel (chip);

• Análise de concessão de bolsa para aquisição de Tablet.



Número de participantes nos 

cursos(NUFOR/CPU/NATE)

Jornada Participantes

1ª jornada 956

2ª jornada 1241

3ª jornada 221

Total de participantes 700 professores (51,6%)



PROJETOS DE ENSINO 

Unidade Nº projetos 

CCQFA 3 projetos 

CDTEC      3 

CENG      25 

Centro de Artes      11 

CIM      6 

CLC     31 

ESEF    1 

FaE 10 

FAEM    2 

FAT    3 

FAURB   4 

FAMED   23 

FD   11 

FE   13 

FN 1 

FO  8 

FVet 17 

IB   10 

ICH   16 

IFISP   8 

IFM   8 

TOTAL 214 

 



Ações de ensino 

• 1055 ações de ensino vigentes nos projetos unificados (pesquisa e extensão) 

no período do calendário alternativo.



Ofertas e matrículas 

• 84 cursos realizaram ofertas de disciplinas para os seus cursos no calendário alternativo;

• 11 cursos não ofertaram disciplinas, somente atividades complementares: Arqueologia,
Educação Física, Hotelaria, Letras Português, Letras Português/Espanhol, Letras
Português/Francês. Letras Português/Alemão, Letras Português/Inglês, Pedagogia,
Psicologia, Transporte Terrestre.

• 874 turmas de disciplinas foram ofertadas neste calendário (considerando a oferta de vagas
por curso), com uma média de 10,4 turmas por curso (distribuídas desigualmente).

• A oferta de 874 turmas (turmas compartilhadas entre cursos), considerando a oferta de
vagas por curso, corresponde a 592 turmas de disciplinas registradas no sistema acadêmico,
16,1% do número de ofertas realizadas no calendário suspenso (3.680 turmas).



Total de matrículas e solicitações

• Foram realizadas 15.870 matrículas em disciplinas (somatório das vagas 

ocupadas em todas as disciplinas). 

• Foram feitas 24.988 solicitações de matrícula em disciplinas, sendo deferidas 

15.870. Isto representa que 63,5% das solicitações de matrícula foram 

atendidas.

• 7.546 alunos realizaram matrícula no calendário alternativo, correspondendo 

a 43,4% dos 17.348 alunos matriculados no calendário suspenso.



Total trancamentos

• Foram realizados 1391 trancamentos de disciplinas. Aproximadamente 

8,7% das matrículas em disciplinas foram trancadas;

• Cabe ressaltar que o período de trancamento de disciplinas deste calendário 

continua aberto para os discentes;



Estrutura da oferta (obrigatória ou optativa)

Considerando a oferta por curso, 874 turmas de disciplinas foram ofertadas neste período, dentre
elas:

• 451 turmas de disciplinas obrigatórias foram ofertadas, nestas 8025 matrículas realizadas, dando em
média 17,7 alunos por turma.

• 372 turmas de disciplinas optativas foram ofertadas e tiveram um total de 7215 matrículas, dando em
média 19,3 alunos por turma.

• 46 turmas de disciplinas foram ofertadas sem indicarem a estrutura (obrigatória ou optativa) – Matriz
curricular em transição. Nestas tiveram 533 alunos matriculados, com uma média de 11,5 alunos por
turma.

• 4 turmas de disciplinas foram ofertadas na estrutura de eletivas, nestas teve um total de 90 matrículas,
sendo em média 22,5 alunos por turma.

• 1 atividade curricular extinta foi ofertada – disciplina de Estágio que teve 7 alunos matriculados.



Estrutura da oferta (banco universal e regime 

concentrado)

• 37 disciplinas foram ofertadas com vagas para o banco universal;

• 6 disciplinas foram ofertadas na modalidade de disciplinas concentradas.



Média de alunos por turma

• No total tiveram 15.870 matrículas nas 874 turmas ofertadas. Dando uma média geral de 18,2
alunos por turma.

• 3 turmas ofertadas tem 0 alunos matriculados;

• 172 turmas ofertadas tem de 1 a 10 alunos matriculados;

• 208 turmas ofertadas tem de 11 a 20 alunos matriculados;

• 171 turmas ofertadas tem de 21 a 30 alunos matriculados;

• 143 turmas ofertadas tem de 31 a 40 alunos matriculados;

• 104 turmas ofertadas tem de 41 a 50 alunos matriculados;

• 73 turmas ofertadas tem mais de 50 alunos matriculados;

• A turma com mais alunos matriculados conta com 169 alunos matriculados, sendo 1 turma do
curso de Ciências Biológicas com as vagas distribuídas na Licenciatura e Bacharelado.



Relação com oferta anterior (calendário 

suspenso)

• 644 das 874 disciplinas ofertadas no calendário alternativo haviam sido

ofertadas no calendário suspenso, representando cerca de 73,6%;

• Destas 422 são obrigatórias;

• 230 das 874 disciplinas ofertadas no calendário alternativo não haviam sido

ofertadas no calendário suspenso.



Número de turmas ofertadas por curso

• 52 dos 84 cursos que realizaram ofertas no CA, ofertaram de 1 a 10 turmas de disciplinas no
calendário alternativo;

• 24 cursos que realizaram ofertas no CA, ofertaram de 11 a 20 turmas de disciplinas no
calendário alternativo;

• 6 cursos que realizaram ofertas no CA, ofertaram de 21 a 30 turmas de disciplinas no
calendário alternativo;

• Apenas o curso de Arquitetura e Urbanismo ofertou 31 turmas.



Sintetizando...

• Total de turmas ofertadas em relação ao número de turmas do calendário
suspenso: 16,1%;

• Total de alunos matriculados (7.546) no calendário alternativo em relação aos
alunos matriculados no calendário suspenso (17.348): 43,4%;

• Cancelamentos: 492 (cancelaram a vaga);

• Trancamentos Geral de matrícula: 196;

• 823 não efetivaram matrícula (possíveis abandonos).



Considerando a necessidade de:

• Manter o papel social da Universidade;

• Manter o vínculo dos estudantes e a instituição atuante no ensino de
graduação e de pós-graduação;

• Evitar o aumento da evasão e do abandono no ensino de graduação;

• Intensificar o acolhimento psicológico e social à comunidade acadêmica;

• Sugere-se um próximo período de ensino remoto



Perspectivas...

• Novo calendário totalmente remoto com início em 1º de outubro e término em 23
de dezembro, com 12 semanas e exames na 1ª semana de janeiro;

• A base das ofertas será o 1º semestre de 2020;

• Maior número de ofertas, evitando o represamento no ano civil de 2021;

• Componentes com carga horária prática poderão ser ofertados de forma remota, se
a característica do componente permitir;

• Componentes com carga horária prática e teórica, cuja prática não possa ser
ofertada de maneira remota, poderá ser ofertada somente a parte teórica, se não
houver prejuízo pedagógico;



Perspectivas...

• Serão priorizados os ingressantes do 1º/2020 e os concluintes, mas todos os

alunos terão de ter oportunidade de cursar disciplinas;

• Os estágios remotos poderão ser ofertados, conforme parecer normativo nº

16/COCEPE, 09 de julho de 2020;

• Detalhamentos quanto a planejamentos das aulas (síncronas e assíncronas),

avaliação discente e outras serão explicitadas por normativas do Cocepe,

orientações da PRE e constarão do guia docente.




