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RESOLUÇÃO Nº 19/2021 – CONSUNI 
  
 
 

Altera dispositivos da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 
17-08-2020, que “Referenda, com alterações, a Resolução nº 
32/2020-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), nos 
termos da presente resolução.”, a qual passa a vigorar na 
forma da presente Resolução.”. 
   

O Presidente do Plenário do Conselho Universitário – CONSUNI, da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC, no uso de suas prerrogativas legais, considerando a deliberação 
do referido Conselho relativa ao Processo nº 25171/2021, tomada na sessão de 13-09-2021, com 
continuação em 14-09-2021, 
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º Os §§ 8º e 9º do art. 1º da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
  “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.” 

 
Art. 2º O inciso II do § 2º do art. 2º da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  “Art. 2º (...) 
 
  § 2º (...) 

II – o cronograma específico para realização das atividades práticas, teórico-
práticas e/ou laboratoriais/experimentais, presenciais deverá ser aprovado pelo Colegiado 
Pleno do Departamento, responsável pelo curso, com autorização da Direção Geral, 
considerando a matriz de risco e o plano de contingência do centro de ensino aprovado 
junto à Prefeitura Municipal.” 

 
Art. 3º Fica incluído o § 3º no art. 2º da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, 

com a seguinte redação: 
 
“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. 

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; 

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 
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apresentar justificativa formal para os respectivos Colegiado Pleno do Departamento e 
Direção Geral; 

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 COVID-19; 

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).” 

 
Art. 4º O “caput” do art. 7º da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º As avaliações das atividades pedagógicas poderão ser realizadas de 
forma presencial ou não presencial por meio de ferramentas online, desde que respeitada 
a matriz de risco e o plano de contingência do centro de ensino aprovado junto à Prefeitura 
Municipal.” 

 
Art. 5º O § 2ºA do art. 7º da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
 
“Art. 7º (...) 

 
§ 2ºA. Os discentes não podem ser obrigados a estar com webcam e/ou 

microfones ligados no momento das aulas e da avaliação.” 
 

Art. 6º Fica incluído o § 2ºC no art. 7º da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-
2020, com a seguinte redação: 

 
“Art. 7º (...) 

 
§ 2ºC. Uma nova avaliação da aprendizagem na mesma disciplina não 

poderá ser aplicada, se as notas das avaliações precedentes não tiverem sido publicadas 
com 48 horas de antecedência no sistema acadêmico ou em outra plataforma institucional 
prevista no plano de ensino.” 

 
Art. 7º O art. 8º da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“Art. 8º A Coordenação de estágios de cada curso e/ou centro de ensino, 
considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, o plano de contingência do centro 
aprovado pela Prefeitura Municipal e a matriz de risco imposta pela pandemia COVID 19, 
compreendendo os fluxos e dinâmicas dos cenários de prática, mediará e dará orientações 
sobre as possibilidades de retomada e continuidade dos estágios curriculares 
supervisionados, obrigatórios e não obrigatórios, junto aos discentes, docentes 
orientadores, supervisores, preceptores e concedentes.” 

 
Art. 8º O P. Único do art. 11 da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 11 (...) 
 

P. Único - As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, respeitadas as 
especificidades de cada curso, a matriz de risco e o plano de contingência do centro de 
ensino aprovado junto a Prefeitura Municipal poderão ocorrer de forma presencial ou não 
presencial.” 
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Art. 9º O “caput” do art. 12 da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 12 O discente poderá solicitar até 15 dias antes do encerramento do 

período letivo, via requerimento no SIGA o trancamento de matrícula durante o período de 
pandemia.” 

 
Art. 10. O art. 13 da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a vigorar 

com a seguinte redação, acrescido de novo parágrafo: 
 

“Art. 13. O discente poderá solicitar até 15 dias antes do encerramento do 
período letivo, via requerimento junto à Secretaria de Ensino de Graduação a desmatrícula 
em uma ou mais disciplinas, independente do semestre de ingresso, durante o período de 
pandemia. 

 
§ 1º A matrícula sem vínculo a disciplina, enquanto perdurar a pandemia, não 

será computada no limite máximo dos dois semestres. 
 

§ 2º O discente não terá garantia de matrícula nas disciplinas em que se 
desmatriculou, devendo seguir o fluxo normal das solicitações dos demais discentes de 
seu curso.” 

 
 
Art. 11. O art. 16 da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“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; 

II - Serão utilizados para o cálculo apenas o número de créditos das 
disciplinas que o discente obteve aprovação.” 

 
Art. 12. A Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020 fica acrescida dos arts. 16A, 

16B e 16C, com a seguinte redação: 
 

“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. 

 
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. 

 
Art. 16C. O discente durante o período de atividades de ensino não 

presenciais, fica desobrigado em apresentar os certificados e/ou as declarações de forma 
física para validação das atividades complementares. 

 
§ 1º O discente para validação das atividades complementares deverá enviar 

os certificados e/ou as declarações digitalizados ou encaminhar uma foto nítida frente e 
verso dos documentos, via formulário online para a Secretária de Ensino de Graduação ou 
Secretaria do Departamento do Centro, para proceder à validação e o aproveitamento das 
atividades. 

 
§ 2º A Secretaria de Ensino de Graduação do Centro, em qualquer momento, 

no caso de dúvidas, poderá solicitar ao discente, o documento original utilizado para 
validação das atividades complementares, visando a integralização curricular.” 
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Art. 13. O art. 17 da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“Art.  17.  Em relação a mobilidade acadêmica: 
I - O semestre em que o discente estiver em mobilidade acadêmica nacional 

ou internacional, não será computado no limite máximo dos três semestres consecutivos 
ou não para a realização da mobilidade durante o seu curso; 

II - O discente quando da realização da inscrição para concorrer a bolsa 
Prome poderá exceder 80% da carga horária do currículo previsto, desde que não tenha 
condições para integralizar a carga horária total do seu curso; 

III - As reprovações por notas ou frequência do período de pandemia, não 
serão consideradas quando da realização da inscrição pelo discente para concorrer a 
bolsa Prome; 

IV - Os discentes no momento da inscrição para concorrer a bolsa Prome, 
deverão apresentar média curricular igual ou superior à média do curso, conforme 
registrado no sistema de gestão acadêmica.” 

 
Art. 14. O art. 20 da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“Art. 20. O uso de espaços por docentes e discentes no ambiente da 
universidade deverá estar orientado pela matriz de risco e pelo Plano de contingência do 
centro aprovado na Prefeitura Municipal.” 

 
Art. 15. O § 4º do art. 21 da Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
 
“Art. 21 (...) 
 
§ 4º O empréstimo de equipamento deverá atender o que determina a 

instrução normativa da PROAD.” 
 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 

Florianópolis, SC, 14 de setembro de 2021. 
 
Prof. Dr. Dilmar Baretta 
Presidente do Plenário do CONSUNI 
 


