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UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

REITORIA
PRO-REITORIA DE GRADUACAO

OFÍCIO PROGRAD/REITORIA-UFOP Nº 5619/2021

Ouro Preto, 07 de outubro de 2021.
Aos Diretores de Unidade
C/C
Aos Chefes de Departamento

Assunto: Informa sobre Atividade Prática Presencial Adaptada (APPA) –
2021/2

 

Prezados(as) senhores(as),
 
1. Tendo em vista a reunião do Comitê Gestor com os Diretores de Unidade
no dia 5 de outubro, encaminhamos a seguir orientações para que os
Departamentos e/ou professores responsáveis direcionem ao Comitê Gestor do
Plano de Contingência para a Covid-19, via formulário eletrônico, a relação de
componentes curriculares obrigatórios que serão ofertados presencialmente de
forma adaptada no semestre letivo 2021/2. Na reunião, informou-se que o formulário
seria respondido pelas Unidades Acadêmicas, contudo, a resposta via Departamento
e/ou professores proporcionará maior celeridade ao processo, o que justifica a
alteração. 
2. Para os fins de preenchimento deste formulário, considera-se Atividade
Prática Presencial Adaptada (APPA) as atividades básicas previstas em componente
curricular obrigatório dos cursos de graduação da UFOP e que, em função da
pandemia, serão ofertadas presencialmente de forma adaptada. 
3. Para que a atividade seja ofertada enquanto APPA. as seguintes
alterações poderão ser consideradas, sem detrimento de outras necessárias:
 

Número de encontros presenciais;
Local para a realização das atividades;
Número de alunos participantes em cada encontro;
Necessidades específicas considerando característica da
atividade;
Adaptação da atividade presencial para alunos com
comorbidade.   

4. Esclarecemos que todos os componentes curriculares já avaliados pela
Comissão de Práticas Presenciais Imprescindíveis, tendo sido deferidos ou não, serão
ofertados presencialmente de forma adaptada em 2021/2, não sendo necessária
nova submissão. Em caso de alterações da proposta já avaliada pela Comissão de
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Práticas Imprescindíveis, deverá ser feito novo envio do pedido. 
5. Informamos ainda que as APPAs deverão ser oferecidas respeitando-se
os horários dos componentes curriculares cadastrados.
6. As discussões entre os departamentos e Unidades para Identificação e
Avaliação dos Componentes Curriculares Obrigatórios que contém as APPAs deverão
ocorrer entre o dia 07/10 e 15/10. Por sua vez, o formulário poderá ser respondido
até o dia 18/10. A avaliação das propostas será realizada pelo Comitê Gestor do Plano
de Contingência para a Covid-19 entre o dia 18/10 e  22/10.  O cronograma de
atividades completo está disponível neste endereço. 
7. Por fim, indicamos a seguir as principais datas do semestre letivo 2021/2,
cuja minuta de calendário será submetida aos Conselhos Superiores:

03/03/2022 – início das aulas e do período letivo de 2021/2;
27/05/2022 – término das aulas de 2021/2;
30/05 a 03/06 – exames especiais;
03/06/2022 – término do semestre letivo de 2021/2.

 
Atenciosamente,

Tânia Rossi Garbin
Pró-Reitora de Graduação 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Rossi Garbin, PRÓ-
REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em 07/10/2021, às 15:00, 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.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 0230336 e o código CRC 65F6D152.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
23109.010658/2021-50

SEI nº
0230336

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000
Telefone:   - www.ufop.br
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OFÍCIO PROGRAD/REITORIA-UFOP Nº 6044/2021

Ouro Preto, 21 de outubro de 2021.
Aos Diretores de Unidade
C/C
Aos Chefes de Departamento

Assunto: Encaminhamentos acerca do OFÍCIO PROGRAD/REITORIA-UFOP
Nº 5619/2021
 
1. Em referência à consulta realizada pela PROGRAD por meio do OFÍCIO
PROGRAD/REITORIA-UFOP Nº 5619/2021 (SEI 0230336), informamos que
recebemos das Unidades/Departamentos diversos elementos de grande relevância,
os quais incluem propostas, dúvidas, sugestões e questionamentos.
2. A partir da análise dos documentos encaminhados, identificamos a
necessidade de: (i) apresentar à comunidade esclarecimentos sobre a proposta
apresentada pelo Comitê Gestor do Plano de Contingência para a Covid-19 e (ii) e
divulgar as ações desenvolvidas até o momento. Dessa forma, buscaremos
promover um diálogo com a comunidade, o que possibilitará melhor 
encaminhamento sobre o tema e o desenvolvimento de uma proposta para o
semestre letivo 21/2. 
3. Neste sentido, no dia 26/10, às 17h, será realizada uma apresentação do
trabalho realizado pelo Comitê Gestor. Já a partir do dia 3 de novembro de 2021,
realizaremos reuniões  com cada uma das Unidades Acadêmicas, Departamentos e
docentes, para esclarecimentos e apresentação de informações.
4. Tal decisão tem por objetivo garantir a construção de estratégias para o
retorno às atividades presenciais da graduação de maneira responsável e segura,
respeitando os protocolos de segurança sanitários e as decisões dos órgãos
superiores.  
5. Informamos que o cronograma apresentado inicialmente passará por
alterações tendo em vista a necessidade de reuniões no âmbito das Unidades
Acadêmicas.
6. Agradecemos as contribuições recebidas e esperamos contar com a
colaboração de todos para o desenvolvimento de uma proposta do retorno
presencial seguro.

 
Atenciosamente,
 

Tânia Rossi Garbin
Pró-Reitora de Graduação

Documento assinado eletronicamente por Tânia Rossi Garbin, PRÓ-
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Documento assinado eletronicamente por Tânia Rossi Garbin, PRÓ-
REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em 21/10/2021, às 20:33, 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.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 0235682 e o código CRC 20FC702E.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
23109.010658/2021-50

SEI nº
0235682

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000
Telefone:   - www.ufop.br
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