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Orientação 01/2021 da Diretoria Acadêmica do Campus Xique-Xique 

 

Considerando o que trata a resolução n.90/2020, nos artigos a saber: 

 

Art. 6º Cada campus, por meio da Direção Acadêmica (DA), da Coordenação de Ensino (CE), da Coordenação de Curso (CC), do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) ou do Núcleo de Assessoramento Pedagógico (NAP), da equipe técnico-pedagógica e da assessoria pedagógica, depois de 

consultar os(as) docentes, terá autonomia para indicar a oferta de componentes curriculares por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais. 

 

§ 1º A aprovação final das proposições no âmbito de cada curso caberá aos conselhos de curso e aos colegiados e deverá ser registrada em ata. 

 

§ 2º A organização da oferta dos componentes curriculares dar-se-á de acordo com a realidade de cada campus, disponibilizando-se os 

componentes por curso e por turma, garantindo a qualidade do ensino e o acompanhamento dos resultados de aprendizagem. 

 

§ 3º Para a oferta de componente curricular por meio de APNP, os(as) docentes, apoiados(as) pela Coordenação de Curso, pela equipe técnico-

pedagógica e pela assessoria pedagógica serão responsáveis pela definição das estratégias e dos recursos utilizados, possibilitando melhor 

acompanhamento pedagógico do processo de ensino-aprendizagem. 

 

§ 4º A organização e a disponibilização dos horários de APNP ficará a cargo das coordenações de cursos, em conjunto com a Diretoria Acadêmica 

e com a Coordenação de Ensino. 

 

§ 5º O(A) docente responsável pelo componente curricular elaborará o plano de ensino da disciplina, que será encaminhado, nos prazos 

estabelecidos no calendário acadêmico, para a análise da equipe técnico-pedagógica e da assessoria pedagógica, que, juntamente com a 

Coordenação do Curso, acompanhará a realização das atividades propostas. 

 

Art. 7º A inviabilidade, em parte ou integral, da oferta de um componente curricular por meio das APNP ensejará a obrigatória disponibilização 

desse componente pelo(a) docente, a posteriori, para fins de cumprimento da carga horária prevista no Projeto Pedagógico de Curso, de forma 



 

presencial, observadas as orientações sobre distanciamento social e segurança sanitária vigentes no período, bem como as regulamentações 

específicas para reposição do(s) componente(s). 

 

Art. 8° Em virtude das condições atípicas que estão sendo enfrentadas e visando a favorecer as possibilidades de oferta dos componentes 

curriculares por meio de APNP, a ordem e a distribuição das atividades deverão levar em consideração as decisões emanadas dos conselhos de 

curso e dos colegiados. 

 

Art. 9° As atividades não presenciais, propostas pelos(as) docentes, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos dos(as) 

discentes, no período de aplicação da presente Resolução. 

 

Art. 10. O processo de aplicação de APNP deverá ser avaliado pelos sujeitos responsáveis pelo planejamento e pela organização da instituição 

(Diretoria Acadêmica, Coordenação de Ensino, coordenações de curso, equipe técnico-pedagógica, assessoria pedagógica, docentes e 

representação discente), com periodicidade definida pelo campus. 

 

Art. 11. Todas as ações desenvolvidas pelo(a) docente devem ser registradas obrigatoriamente no diário de classe, conforme o sistema acadêmico 

em que a turma estiver cadastrada (Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas - SIGAA ou Sistema Unificado de Administração 

Pública - SUAP). 

 

Art. 12. Quando verificada a impossibilidade tecnológica de acompanhamento das APNP pelo(a) estudante, o(a) docente deverá elaborar um 

estudo dirigido ou outras estratégias metodológicas que envolvam as atividades pedagógicas contidas no seu Plano de APNP, com a finalidade de 

possibilitar o acompanhamento das aulas pelo(a) estudante. 

 

§ 1º Uma vez iniciadas as APNP e não sendo possível a sua continuidade pelo(a) discente, seja por impossibilidade tecnológica, por dificuldades 

ou por impossibilidade de entrega ou de recebimento dos estudos dirigidos de forma presencial, por problemas de saúde, por problemas 

psicológicos, socioeconômicos, dentre outros, estes deverão ser avaliados pela equipe multidisciplinar, assegurando, caso necessário, a 

possibilidade de cumprimento de tais atividades no retorno presencial, sem acarretar prejuízos para o(a) estudante. 

 

A diretoria acadêmica do Campus Xique-Xique, no uso de suas atribuições, orienta: 

 

I. Aos docentes dos cursos presenciais ofertados por meio de atividades pedagógicas não presenciais o envio de ofício à coordenação de ensino: 

1. Descrição da situação de aproveitamento e rendimento das turmas/alunos, considerando a prevalência dos aspectos qualitativos aos 

quantitativos; 



 

2. Parecer sobre a viabilidade de continuar a oferta da disciplina por meio de APNPs - aulas em plataformas; 

3. Parecer sobre a viabilidade de continuidade da oferta da disciplina via APNPs - atividades impressas; 

4. No caso de proposição de suspensão do componente curricular, observância do Art. 7º da referida resolução; 

 

II. Fica a coordenação de ensino responsável por enviar as informações aos conselhos de curso para exarar parecer sobre cada componente 

curricular; 

 

III. Após parecer dos conselhos de curso, a coordenação de ensino deverá exarar parecer, manifestando se está de acordo ou não com a decisão do 

conselho e enviará para a análise da Diretoria AcadÊmica; 

 

IV. A Diretoria Acadêmica, após análise e consulta às instâncias superiore, exarar parecer final sobre a suspensão ou não do componente 

curricular; 
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