
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PARECER NORMATIVO Nº 19, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

 
Regulamenta a oferta de disciplinas
decorrentes de suspensão do semestre 2020/1

 

O Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE - da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,

CONSIDERANDO o estado de emergência social provocado pela pandemia COVID-19 
e a ainda baixa oferta de disciplinas do calendário 2020/1;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 2311022213/2020-01;

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua reunião  realizada no dia 10 de setembro
de 2020, constante da Ata nº 16/2020

 

DECIDE:

 

EMITIR PARECER NORMATIVO, que regulamenta a oferta de disciplinas decorrentes
de suspensão do semestre 2020/1, como segue:

 

Art. 1º. Os Colegiados de Curso deverão apresentar a maior oferta possível de
componentes curriculares de forma remota, tomando por base o calendário suspenso de 2020/1.

 

Art. 2º. Os Colegiados deverão oferecer turmas em número suficiente para atendimento de
toda a demanda do curso, de forma a evitar ao máximo o represamento de matrículas.

 

Art. 3º. Os Colegiados de Curso deverão justificar ao COCEPE a não-oferta de disciplinas
obrigatórias que são possíveis em forma remota, bem como a não-oferta de turmas em número suficiente
para atendimento de toda a demanda do curso, tomando por base o calendário suspenso de 2020/1.

 

Art. 4º. Estabelecer que COCEPE atue como instância de recurso às demandas dos
alunos, encaminhadas através do Diretório Central de Estudantes (DCE), se motivadas pela não-oferta de
componentes curriculares obrigatórios possíveis de serem ofertados de forma remota.
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Secretaria dos Conselhos Superiores, os dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte

 

Prof. Dr. Luís Isaías Centeno do Amaral

Presidente do COCEPE

 

Documento assinado eletronicamente por LUÍS ISAÍAS CENTENO DO
AMARAL, Presidente, em 12/09/2020, às 22:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1048663 e o código CRC 5A356BE0.

Referência: Processo nº 23110.022213/2020-01 SEI nº 1048663

Parecer Normativo COCEPE 15 (1048663)         SEI 23110.022213/2020-01 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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