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Cidade Universitária ”Zeferino Vaz” 
Campinas, 17 de março de 2020 

 
OF. PRPG nº0 44/2020 
 
Ilmo(a)s. Sr(a)s. 
Coordenadore(a)s Gerais dos Programas de Pós-graduação 
Assunto: Plano emergencial para atividades à distância 

 

 Considerando a Resolução GR 25/2020 de 16/03/2020 – que dispõe sobre a suspensão 
das atividades de ensino presenciais na Unicamp no período de 13/03 a 12/04/2020 e a GR 
25/2020 -que trata das atividades para os cursos de Graduação e Pós-Graduação Unicamp diante 
da Pandemia de Coronavírus e no intuito de buscar preservar, na medida do possível, as 
atividades acadêmicas do 1º semestre de 2020, foi criado o “Programa emergencial para os 
cursos e disciplinas de Graduação e Pós-Graduação”.  

 Para atender à resolução as coordenações dos cursos de Pós-Graduação, com respaldo 
da direção da Unidade responsável, deverão estabelecer a migração para atividades de educação 
mediada por tecnologia, considerando as especificidades de cada currículo e suas disciplinas.  

 As atividades mediadas por tecnologia e não-presenciais, alinhadas com os objetivos 
instrucionais do programa da disciplina, serão consideradas substitutivas da carga didática 
correspondente. As entregas ou produtos das atividades realizadas pelos discentes serão 
utilizadas para acompanhamento e avaliação. 

 No portal do EA2 (https://www.ea2.unicamp.br/pagina-de-apoio-ao-ensino-digital) já 
estão disponibilizados vídeos, links, tutoriais, chatbot (atendente virtual - robô) e materiais de 
esclarecimento sobre as melhores práticas em desenho instrucional e ferramentas para o ensino 
não-presencial. As dúvidas podem ser encaminhadas pelos canais disponibilizados no próprio 
portal. 

 Assim, solicitamos que cada Coordenação envie, para cada disciplina, propostas de 
atividades a serem desenvolvidas durante o período de contingenciamento, seguindo o roteiro 
anexo, para a PRPG até o dia 25 de março de 2020.  

 Atenciosamente, 

 

 
Profa. Dra. Nancy Lopes Garcia 

Pró-reitora de Pós-graduação 

Universidade Estadual de Campinas-Unicamp 
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