
  

FAQ – Retorno Presencial 

CAV/UDESC 

 

A Resolução 050/2020 CONSUNI, que dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não 

presenciais nos cursos presenciais de Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à 

emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), ainda está 

em vigor? 

Sim, a RESOLUÇÃO 050/2020 CONSUNI está vigente, porém com as alterações aprovadas na 

resolução 019/2021 CONSUNI. 

 

É necessário comprovar a vacinação para assistir as aulas presenciais? 

Sim, conforme previsto na RESOLUÇÃO 19/2021-CONSUNI, aprovada em 14/09/2021 

Art. 2º, § 3º Para os discentes matriculados em disciplinas realizadas de forma presencial, é obrigatória 

a apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19.  

siga.udesc.br > Requerimento > Comprovante de Vacinação COVID-19 

 

Não posso me vacinar contra a COVID-19, como devo proceder? 

De acordo com a Resolução 19/2021-CONSUNI 

Art. 2º, § 3º, I - Em caso de impossibilidade de se submeter à vacinação contra a COVID-19, esta 

deverá ser justificada por laudo médico que comprove a impossibilidade clínica; 

 

Não estou vacinado, posso assistir as aulas presenciais? 

Ainda segundo a RESOLUÇÃO 19/2021-CONSUNI 

Art. 2º, § 3º, II - Os discentes que não se vacinaram por decisão própria não poderão retornar às 

atividades presenciais, para não colocar em risco as demais pessoas da comunidade acadêmica. 

Aqueles que ainda não puderam tomar a vacina devem apresentar justificativa formal para os 

respectivos Colegiado Pleno do Departamento e Direção Geral; 

 

Devo comprovar a primeira e a segunda dose para poder assistir as aulas presenciais? 

Segundo a RESOLUÇÃO 19/2021-CONSUNI 

Art. 2º, § 3º, III - Para os que tomaram apenas a primeira dose, deve-se cobrar a comprovação da 

segunda dose na data prevista, de acordo com o Calendário Estadual de Vacinação contra a COVID19; 

IV - A apresentação do comprovante de vacinação ou laudo médico que justifique a impossibilidade 

clínica de vacinação deve ser feita por inserção de cópia digitalizada no SIGA (Sistema Integrado de 

Gestão Acadêmica). 

siga.udesc.br > Requerimento > Comprovante de Vacinação COVID-19 

 

Quais documentos serão aceitos para comprovação da vacina contra COVID-19? 

O acadêmico deverá apresentar preferencialmente o comprovante de vacinação emitido pelo aplicativo 

Conecte Sus. Entretanto, também será aceito a carteirinha de vacinação. 

 

O semestre 2021/2 será presencial ou remoto? 

Conforme CI nº 046/21 – DG/CAV, encaminhada à Comunidade Acadêmica em 16/08/2021, e 

disponível no link https://www.udesc.br/cav/plancon/ci46, a partir de 27/09/2021 o retorno das aulas 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
https://siga.udesc.br/sigaSecurityG5/?pcaes=a205de9c60d3992e6296830743168a74
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
https://siga.udesc.br/sigaSecurityG5/?pcaes=a205de9c60d3992e6296830743168a74
https://www.udesc.br/arquivos/cav/id_cpmenu/2646/CI_046_2021___Comunidade_Acad_mica_16291594490814_2646.pdf
https://www.udesc.br/cav/plancon/ci46


  

presenciais será gradual e irá priorizar inicialmente as atividades essencialmente práticas. A CI nº 

046/21 – DG/CAV informa ainda que a partir do segundo semestre de 2021, poderá ocorrer, a qualquer 

momento, o retorno presencial de novas disciplinas, conforme aprovado pelos cursos de graduação.  

 

Quais disciplinas terão aulas presenciais a partir do início do semestre 2021/2? 

A relação de disciplinas com aulas presenciais em 2021/2 pode ser consultada em 

https://www.udesc.br/cav/plancon/ci46 

 

Quais são as etapas previstas no PlanCon para o retorno presencial? 

Etapa 1: Retorno das atividades práticas constantes nas disciplinas de algumas fases/semestres 

(preferentemente finais) dos cursos de graduação e as atividades práticas da pós-graduação, a partir da 

seleção das disciplinas/fases/semestres prioritários definidos pelos Núcleos Docentes Estruturantes - 

NDE’s e Colegiados de Pós-graduação.  

Etapa 2: Retorno de atividades práticas em todas as fases dos cursos de graduação.  

Etapa 3: Retorno às avaliações presenciais.  

Etapa 4: Retorno às aulas teóricas em algumas disciplinas.  

 

Quando inicia a Etapa 1 do PlanCon (Retorno das atividades práticas constantes nas disciplinas 

de algumas fases/semestres? 

Para os cursos de graduação a Etapa 1 está vigente desde o início do semestre 2021/2, ou seja, desde 

27/09/2021.  

 

Quando inicia a Etapa 2 do PlanCon (Retorno das atividades práticas em todas as fases dos 

cursos de graduação do centro)? 

Nos cursos de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina 

Veterinária já ocorreu a aprovação para início da Etapa 2 a partir de 08/11/2021. A Agronomia está 

tramitando a aprovação junto às instancias pertinentes com previsão de início da Etapa 2 também para 

a mesma época. 

 

Quando acontecerá o retorno das aulas teóricas (Etapa 4: Retorno às aulas teóricas em algumas 

disciplinas)? 

Os Núcleos Docentes Estruturantes já estão realizando estudos sobre a implantação da Etapa 04. Tão 

logo sejam aprovadas a comunidade acadêmica será informada.  

 

Como é registrada a frequência no SIGA durante a pandemia de COVID-19? 

A RESOLUÇÃO 050/2020 CONSUNI trata apenas da frequência nas atividades não presenciais. 

Art. 5º Para as atividades pedagógicas não presenciais não é obrigatória a frequência do discente. Desta 

forma, o docente não deverá registrar no Sistema de Gestão Acadêmica as ausências dos discentes nas 

atividades pedagógicas não presenciais. 

 

Como foi calculado o escore discente? 

Art. 16. A média das notas obtidas nas disciplinas cursadas durante a pandemia: 

I - Serão utilizadas para o cálculo apenas as notas das disciplinas que o discente obteve aprovação; 
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II - Serão utilizados para o cálculo apenas o número de créditos das disciplinas que o discente obteve 

aprovação. (Redação dada pela Resolução nº 19/2021-CONSUNI) 

Art. 16A. A proporção entre aprovações e reprovações nas disciplinas em que o discente se matriculou 

durante a pandemia, serão desconsiderados do cálculo o número de créditos das disciplinas em que o 

discente não obteve aprovação. (Incluído pela Resolução nº 19/2021 - CONSUNI) 

Art. 16B. O escore do discente dos semestres cursados durante o período de pandemia, ou seja, 

iniciando em 2020.1, deverá ser contabilizado de acordo com o estabelecido nos incisos I e II do artigo 

16 e no artigo 16A. (incluído pela Resolução nº 19/2021-CONSUNI) 

 

Quem pode permanecer no ensino remoto? 

Conforme previsto no PalnCon durante a Etapa 1 (Retorno das atividades práticas constantes nas 

disciplinas de algumas fases/semestres) “os alunos que não se sentirem seguros para retorno às 

atividades presenciais poderão permanecer com atividades não presenciais, devendo para tal o 

professor da disciplina oferecer a filmagem da aula ou uma atividade não presencial substitutiva”. 

(PlanCon. p. 38).  

Já a partir da implantação da Etapa 2 do PlanCon (retorno das atividades práticas em todas as fases 

dos cursos de graduação do centro), prevista para 08/11/2021, somente poderão permanecer no ensino 

remoto os acadêmicos que não possam assistir as aulas de forma presencial, em função da pandemia. 

Estes discentes deverão apresentar justificativa comprovada por atestado médico ou psicológico à 

Comissão de Monitoramento do Retorno Presencial. Após a análise, a comissão dará ciência da decisão 

ao acadêmico e ao Coordenador do Curso. A Comissão será nomeada pela Direção Geral e será 

composta pela psicóloga, pela pedagoga, um representante dos estudantes e um representante da 

comissão setorial de enfrentamento da COVID. 

 

O professor deverá disponibilizar a gravação das aulas remotas? 

Conforme RESOLUÇÃO Nº 19/2021 – CONSUNI 

Art. 1º § 8º As gravações das aulas síncronas em plataformas institucionais poderão ser 

disponibilizadas para fins acadêmicos aos discentes da UDESC, somente mediante o aceite do docente. 

§ 9º A UDESC será responsável pelo resguardo da imagem, áudio, vídeos e aulas dos docentes 

realizadas a partir de plataformas institucionais, não podendo disponibilizá-los sem a anuência e 

autorização destes e dos respectivos departamentos. Caso o docente não disponibilize a gravação das 

aulas, este deverá disponibilizar outros meios para o discente ter acesso ao conteúdo ministrado na 

aula síncrona em até 48hs.  

 

Quando termina o semestre 2021/2? 

De acordo com o Calendário Acadêmico da UDESC o semestre 2021/2 encerra em 11/03/2022. Porém, 

o período letivo encerra em 23/02/2022.  

 

Qual o período de exames 2021/2?  

De acordo com o Calendário Acadêmico da UDESC os exames finais da graduação serão realizados 

de 03 a 09 de março de 2022.  

 

Quando inicia o semestre 2022/1? 

Conforme previsto no Calendário Acadêmicos 2021 o início das aulas 2022/1 é 28/03/2022. 
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Haverá férias/aulas em janeiro de 2022? 

Conforme previsto no Calendário Acadêmico da UDESC, o recesso escolar inicia em 24/12/2021 e o 

retorno das aulas ocorrerá em 03/02/2022. 

 

O calendário acadêmico 2022 já está aprovado? 

O Calendário Acadêmico 2022 ainda está em fase de construção pela Universidade.  
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