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Comunicado  

 

Aos docentes e discentes da graduação presencial da UFS, 

 

Em primeiro lugar, esperamos que estejam bem e com saúde em momento ainda 

tão difícil para todos/as. Considerando o lançamento do Plano de Retomada Gradual das 

Atividades Presenciais da UFS no último dia 23 de setembro e diante dos 

questionamentos de docentes e discentes que chegaram a esta Pró-Reitoria por meio de 

seus canais de comunicação, gostaríamos de apresentar alguns esclarecimentos a toda 

comunidade universitária.  

De início, ressaltamos que o referido documento trata basicamente do retorno 

gradativo das atividades administrativas em formato presencial. Essa retomada presencial 

das atividades administrativas é fundamental para que um outro passo importante seja 

realizado: o retorno das atividades acadêmicas em formato presencial na graduação.  

No que tange às atividades do ensino de graduação, a Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) estabeleceu nos últimos meses reuniões com diretores/as de Centros e 

Campi, chefias departamentais e coordenações de cursos, não só sobre o desenrolar do 

atual período remoto, mas também sobre as perspectivas de um possível retorno 

presencial. 

A partir de diálogos mantidos nos Fóruns de Coordenadores e Coordenadoras dos 

Bacharelados e das Licenciaturas, ocorridos entre 14 de junho e 20 de setembro de 2021, 

a PROGRAD acordou com os colegiados de Centro e Campi a manifestação de seus 

Departamentos sobre disciplinas de caráter prático que precisassem ser realizadas para o 

atendimento às demandas urgentes. Neste momento, indicou-se que houvesse um olhar 

específico aos discentes concludentes e eventualmente retidos em disciplinas práticas.  

Nesse caso específico, indicamos o dia 24 de setembro como data-limite para a 

manifestação dos departamentos à Pró-Reitoria de Graduação e o dia 25 de outubro como 

data para o início de realização de possíveis atividades práticas imprescindíveis. Todavia, 
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cumpre dizer que, em todas as nossas conversas com as chefias e diretores/as, fizemos 

questão de salientar que a proposta considerava situações singulares e não configurariam 

um retorno presencial generalizado para 2021.1. Afinal, o período em curso foi 

apresentado como remoto aos nossos mais de 1.500 docentes e mais de 16 mil discentes. 

Não há razão, portanto, para alterações abruptas, que somente gerariam preocupações à 

imensa comunidade acadêmica da nossa graduação, se as disciplinas estão ocorrendo 

remotamente de modo satisfatório. 

Nos casos em que os cursos se manifestaram pela necessidade de realização de 

determinadas atividades práticas, por serem fundamentais à conclusão do curso para os 

discentes, estamos buscando meios para que elas ocorram com respeito ao 

distanciamento, vacinação, uso de equipamentos de proteção e seguindo os protocolos do 

Plano de  Biossegurança Institucional. 

Comunicamos que a PROGRAD está estudando todos os meios possíveis e logo 

apresentará à comunidade uma proposta para orientar o retorno gradual das atividades de 

ensino de graduação, mantendo o cuidado em considerar as especificidades de cursos, 

centros e campi. Inclusive, as providências para ajustes nas instalações, aquisição de 

equipamentos de proteção individuais e coletivos estão sendo tomadas pelos setores 

responsáveis.  

Todavia, é fundamental lembrar que a consulta aos Departamentos, o percentual 

de imunização da comunidade, as condições de salas e laboratórios e as condições da 

pandemia em nosso estado serão pontos fundamentais considerados para a 

implementação da proposta de retorno gradativo de aulas práticas e teóricas presenciais. 

Atenciosamente, 

 

  

 

             Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard 

        Pró-Reitor de Graduação 


