
 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 RESOLUÇÃO 019/20 – COSEPE  

 

 

APROVA OS PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE 
ATIVIDADES ACADÊMICAS DOMICILIARES A  ALUNOS DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO DO UNIDEP, SOMENTE 
ENQUANTO PERMANECER A SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. 

 

 
                                                                    Considerando os encaminhamentos feitos pela Pró-Reitoria 

Acadêmica; 

 

 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR APROVOU E 

EU REITORA, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º. O disposto nessa resolução aplica-se à Normatização das Atividades Acadêmicas 

Domiciliares, enquanto perdurar a situação de pandemia pelo Novo Coronavírus – COVID-19, para 

os componentes curriculares teórico-cognitivos de todos os cursos de graduação e componentes 

curriculares práticos, de todos os cursos de graduação, exceto Medicina. 

 

Art. 2º. Além dos casos previstos na Res. COSEPE 001/2015, será amparado pelas 

Atividades Acadêmicas Domiciliares o afastamento de acadêmicos regulamente matriculados em 

cursos de graduação ofertados pelo UNIDEP que atendem a algum dos seguintes critérios: 

I. integrar o grupo de risco ao novo coronavírus (SARS-Cov-2, que causa COVID-19); 

II. declarar residir com pessoa que integra o grupo de risco à COVID-19, enquanto perdurar a 

pandemia causada pelo SARS-Cov-2.  

III. não se sentir à vontade para retornar às atividades presenciais autorizadas pelos órgãos 

responsáveis, mesmo não integrando o grupo de risco à COVID-19. 

IV. apresentar sintomas relacionados à Covid-19 (febre; tosse seca ou secretiva persistente; coriza; 

e falta de ar) devendo se distanciar das atividades presenciais, cumprindo rigorosamente com as 

orientações e período de quarentena (14 dias), conforme consta no Protocolo de Retorno às 

Atividades Presenciais do UNIDEP.  

 

§ 1º - Enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus – Covid 19, fica 

dispensada a obrigatoriedade da apresentação de atestado médico para a solicitação de atividades 

domiciliares.  

Art. 3º. A concessão de Atividades Acadêmicas Domicialiares para os critérios citados no Art. 

2º. será realizada mediante análise de solicitação realizada pelo aluno. 

I.  Os alunos que se enquadram em pelo menos um dos critérios deverão encaminhar e-



 

 

 
 
 
 
 

mail para o setor de Atendimento Geral (atendimento.geral@unidep.edu.br), com cópia à 

Coordenação de Curso em que estão matriculados. 

II. O e-mail deverá conter declaração (conforme modelo em Anexo I) da condição em que 

se enquadram. 

III. O aluno que possui atestado ou laudo médico que comprove o enquadramento em 

grupo de risco à COVID-19, poderá anexá-lo (o atestado ou laudo médico não se constitui em item 

obrigatório). 

IV. A análise da solicitação será realizada pela Coordenação de Curso, com base nos 

critérios e regras definidos por este Regulamento, nas políticas institucionais e demais 

regramentos.  

V. Cabe ao professor responsável pela disciplina a definição do Plano de Trabalho (Anexo 

II) para realização das atividades de estudo e avaliativas, bem como sua comunicação ao aluno 

conforme previsto na Res. COSEPE 001/2015.  

 

Art. 4º. As atividades avaliativas poderão ser realizadas enquanto durar o período de 

Atividades Acadêmicas Domiciliares, em ambiente virtual de aprendizagem, de acordo com 

definição pelo professor no plano de trabalho. 

 

Art. 5º. Em se tratando de componentes curriculares, para os quais o aluno encontra-se 

matriculado, que possuam carga horária prática, o Colegiado do Curso fará a avaliação do 

encaminhamento mais adequado para o aproveitamento da disciplina, que poderá ser: 

§ 1º - Se as atividades destes componentes curriculares necessitarem, 

imprescindivelmente, de aulas de laboratórios e atividades de campo, o professor responsável 

pela disciplina indicará, por meio do Plano de Trabalho, como ocorrerão as atividades de estudo e 

avaliativas após o término do período de afastamento.  

§ 2º - Se as atividades destes componentes curriculares não necessitarem de ida a campo 

e laboratórios, o professor responsável pela disciplina indicará, por meio do Plano de Trabalho, 

como ocorrerão as atividades de estudo e avaliativas durante as atividades domiciliares.  

 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Dê-se Ciência. 

Cumpra-se. 

 

Pato Branco, 30 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

Ornella Bertuol Antunes 

Reitora 

 

mailto:atendimento.geral@unidep.edu.br


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Anexo I 

 

Modelo de mensagem a ser enviado pelo aluno para a solicitação de  

Atividades Acadêmicas Domiciliares  

(deve estar no corpo do e-mail, não em anexo)   

 

Para: atendimento.geral@unidep.edu.br; Endereço de e-mail da Coordenação do Curso 

Assunto do e-mail: Solicitação de Atividades Acadêmicas Domiciliares enquanto perdurar a 

situação de pandemia pelo Novo Coronavírus – COVID-19. 

 

Corpo do e-mail (mensagem): 

 

Eu, (INCLUIR NOME COMPLETO), aluno regularmente matriculado no Curso de (INCLUIR 

NOME DO CURSO), Registro Acadêmico nº XXXX, declaro que (INCLUIR UMA DAS OPÇÕES ABAIXO): 

 

- integro o grupo de risco ao novo coronavírus (SARS-Cov-2, que causa COVID-19), pois fui 

diagnosticado com XX; 

- residio com pessoa que integra o grupo de risco à COVID-19 diagnosticada com XX ;  

- que, mesmo não integrando o grupo de risco à COVID-19, não me sinto à vontade para 

retornar às atividades presenciais autorizadas pelos órgãos responsáveis, enquanto durar  o 

período de pandemia por SARS-Cov-2; 

- apresento sintomas relacionados à Covid-19 (febre; tosse seca ou secretiva persistente; 

coriza; e falta de ar) devendo me distanciar das atividades presenciais pelo período de até 14 dias. 

 

e, portanto, solicito Atividades Acadêmicas Domiciliares conforme previsto pela Resolução 019/20 

– CAS, a qual tive acesso, li em sua íntegra e concordo com os termos. 

 Por ser esta a expressão da verdade, aguardo deferimento. 

 

NOME COMPLETO DO ALUNO: 

RA: 

LOCAL, DATA: 
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Anexo II 

 
PLANO DE TRABALHO PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DOMICILIARES 

 
 

Curso: 

Período: 

Disciplina: 

Acadêmico(a): 

Professor(a):  

 

 

 

ITEM DA EMENTA 

Indicar o item da ementa 
contemplado. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Indicar o conteúdo programático a ser 
contemplado pelas atividades, a partir do 
plano de ensino da disciplina. 

ATIVIDADE(S) A SER(EM) 
DESENVOLVIDA(S) 

Descrever claramente as 
atividades a serem 
desenvolvidas para cada 
conteúdo programático 
contemplado no Plano. 

 

DATA DE 
ENTREGA 

 

RECURSOS E REFERÊNCIAS 

Indicar o material que deverá ser usado 
bem como referencias que possam 
auxiliar na execução das atividades. 

     

     

     

 

Data:  /  /   

Assinatura Professor Responsável: 

Visto do(a) Coordenador(a) do Curso:  


