UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA
RESOLUÇÃO Nº 01/2020

A Comissão de Graduação em Física, COMGRAD dos Bacharelados em Física, tendo em
vista a Portaria nº 2286 de 17/03/2020 da Reitoria da UFRGS, que suspende as atividades de
ensino presenciais no âmbito da Graduação no período de 16 de março a 05 de abril de 2020,
prorrogável, aventando a possibilidade de realização de atividades de ensino a distância durante
esse período e, considerando que nesse período os estudantes não têm acesso às facilidades de
internet da UFRGS e a não garantia de que todos os estudantes matriculados nas atividades de
ensino presenciais tenham acesso à rede de dados em suas residências, o que estaria em
desacordo com o Art. 3º da Portaria, que impõe a necessidade de se garantir o cumprimento dos
planos de ensino e programas das disciplinas para todos os discentes; considerando o Art. 6º da
Portaria dispor que o Calendário Acadêmico para o ano de 2020 será redefinido ao final do
período de excepcionalidade,
RESOLVE:
Art. 1°- Não aprovar a mudança das disciplinas presenciais para a modalidade Ensino a Distância
no período de 16 de março a 05 de abril de 2020, prorrogável até a autorização da retomada das
atividades didáticas pela administração central;
Art. 2°- Autorizar a continuidade das disciplinas já existentes que foram ofertadas exclusivamente
ou parcialmente na modalidade a distância, conforme especificado em seus planos de ensino. No
entanto, recomenda que essas disciplinas sejam retomadas assim que for estabelecido novo
calendário, pois muitos estudantes podem enfrentar dificuldades de acesso adequado a
computadores e/ou internet;
Art. 3°- Aguardar novas deliberações das instâncias superiores da Universidade para a retomada
das atividades de ensino presencial, a partir de novo calendário acadêmico;
Art. 4°- Casos excepcionais deverão ser encaminhados a esta COMGRAD.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 24 de março de 2020.
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