
  

RESOLUÇÃO N.º 53/2022 - CONSEPE

  

Dispõe sobre a possibilidade de
desenvolvimento remoto de a�vidades
acadêmicas referentes aos semestres
le�vos 2022.1 e 2022.2 e dá outras
providências.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 03 de agosto de 2022,

 

CONSIDERANDO a autonomia das universidades, prevista no ar�go 207 da Cons�tuição Federal, no ar�go
141 da Cons�tuição do Estado do Rio Grande do Norte e no ar�go 53 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional;

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 34/2022 - Consepe estabeleceu que as a�vidades acadêmicas
per�nentes aos semestres le�vos 2022.1 e 2022.2 da Uern seriam desenvolvidas de modo presencial, e
que o período de transição para o formato presencial foi exíguo, o que gerou demandas relevantes no
âmbito da Ins�tuição quanto à questão;

 

CONSIDERANDO as demandas oriundas dos Fóruns dos Chefes e dos Diretores quanto à regulação
ins�tucional das a�vidades remotas no período em questão, decorrente do contexto da pandemia
causada pela Covid-19;

 

CONSIDERANDO o quadro de contaminação por Covid-19 apresentado após o retorno à presencialidade;

 

CONSIDERANDO o Processo Administra�vo Nº 04410023.003795/2022-47 - SEI,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. A par�r da publicação desta resolução e no que se refere às a�vidades acadêmicas dos Semestres
Le�vos 2022.1 e 2022.2, poderão ser realizadas de forma remota as seguintes a�vidades:

I - reuniões dos órgãos colegiados das Unidades e Departamentos Acadêmicos;



II - orientações de Trabalho de Conclusão de Curso e de Iniciação Cien�fica;

III - eventos ins�tucionais de âmbito local, nacional ou internacional;

IV - defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso;

V - aulas referentes a componentes curriculares ministrados por docente vinculado a Campus
diferente do Campus sede do curso de graduação ligado à oferta;

VI - aulas a serem ministradas em dias de sábado le�vo e/ou em dias de ponto faculta�vo;

VII - ações referentes a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão;

VIII - outras a�vidades vinculadas a componentes curriculares e/ou ações de ensino, pesquisa e
extensão que, a critério do respec�vo Departamento de Curso, não sejam exequíveis de forma
presencial.

Parágrafo único. A realização remota das a�vidades referidas nos incisos V e VI deste ar�go deve ser
objeto de autorização pela Chefia do respec�vo Departamento de Curso.

 

Art. 2º Nos casos em que as a�vidades acadêmicas curriculares apresentarem inviabilidade de execução
presencial para um ou mais componentes curriculares, por força do contexto pandêmico, poderão as
chefias dos Departamentos Acadêmicos autorizar sua realização remota por prazo que não exceda 15
(quinze) dias.

§ 1º Caso ocorra eventual necessidade de adoção do modelo remoto por prazo superior ao previsto no
caput deste ar�go para um mesmo componente curricular, tal medida deve ser precedida de autorização
do Colegiado do Departamento, devendo a suspensão aprovada ser comunicada à Progep e à Proeg para
orientações cabíveis, conforme o respec�vo caso.

§ 2º Nos casos previstos neste ar�go, a execução remota autorizada pelo Departamento deve abranger,
prioritariamente, todas as a�vidades do respec�vo horário matu�no, vesper�no ou noturno, prevenindo
que o uso de modalidades dis�ntas de ensino-aprendizagem inviabilizem as ações a serem realizadas em
componentes curriculares diversos previstos para um mesmo turno.

 

Art. 3º Aos servidores em isolamento deve ser garan�do o direito ao afastamento de suas a�vidades, nos
termos autorizados pela Lei Complementar nº 122/1994, para fins de tratamento de saúde, podendo, ao
seu exclusivo critério e havendo condições de saúde para tanto, executar suas a�vidades em caráter
remoto.

 

Art. 4º Os casos omissos nesta Resolução poderão ser objeto de orientações e/ou regulações específicas
expedidas pela Progep e pela Proeg, em conjunto ou isoladamente, observadas as recomendações
estabelecidas pelo Comitê Covid-19 no âmbito da Uern.

 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 03 de agosto de 2022.
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