UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UEMS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,
da UEMS, no uso de suas atribuições legais, convoca os(as) Senhores(as) Conselheiros(as)
para reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de maio de 2020, às 13:00 horas, via
webconferência, com a seguinte Ordem do Dia:
ORDEM DO DIA:
1 - Proposta de suspensão do Calendário Acadêmico do ano letivo de 2020 dos cursos
de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aprovado pela
Resolução CEPE-UEMS n. 2.137, de 24 de outubro de 2019, e Proposta de retorno das
aulas de forma remota. PROCESSO CEPE-UEMS Nº 51/2019;
2 - Proposta de Suspensão do Calendário Acadêmico do ano letivo de 2020, para o
Curso de Medicina, bacharelado, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
ofertado na Unidade Universitária de Campo Grande, aprovado pela Resolução CEPEUEMS n. 2.143, de 24 de outubro de 2019. PROCESSO CEPE-UEMS Nº 55/2019;
3 - Proposta de alteração da Resolução CEPE-UEMS n. 2.143, de 24 de outubro de
2019, que aprova o Calendário Acadêmico do ano letivo de 2020, para o Curso de
Medicina, bacharelado, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ofertado na
Unidade Universitária de Campo Grande. PROCESSO CEPE-UEMS Nº 55/2019.
Dourados, 11 de maio de 2020.

LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO
Presidente CEPE-UEMS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Proposta Lucélio, Camacho e Joaquim. (RETIFICADA) – PROPOSTA 2 -APROVADA
Retomada das aulas remotas, segundo conveniência de cada curso, no mínimo 15 dias e, no
máximo até 22 de junho de 2020 (podendo com a anuência da PROE ser prorrogado em
casos excepcionais), segundo diretrizes apresentadas pela gestão na abertura dos trabalhos,
condicionada ainda a:
1) Estabelecimento de ações voltadas à melhoria de acesso dos alunos, conforme
apresentado pela Vice-Reitora e sob a responsabilidade da Administração Central da UEMS;
2) Flexibilização do calendário acadêmico a fim de atender as especificidades de cada curso,
cujo encerramento do ano letivo poderá dar-se até 31/01/2021, podendo sofrer alteração por
causa das aulas práticas e de estágios;
3) Flexibilizar a oferta de disciplinas, conforme planejamento de cada curso, podendo ser
adotado a organização modular ou outra estratégia que atenda às necessidades de cada curso,
se for o caso;
4) Flexibilizar, no calendário acadêmico, o ajuste de matrícula a qualquer tempo, permitindo
matrícula/suspensão em disciplinas pelos alunos em atividades remotas;
5) Ajustar o calendário acadêmico com previsão de recesso discente e docente de 21/12/2020
a 03/01/2021 e férias docentes após a finalização do calendário acadêmico;
6) Propor plano de ação diferenciada para o atendimento dos alunos indígenas da UEMS.
7) Flexibilizar o calendário e o retorno das atividades dos cursos e programas de pós graduação de
acordo com as específicidades de cada um discutidos com PROPPI Proposta Luciana Ferreira
(PROPPI)

