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Memo n.º 51/CCEF/2019 
 

Florianópolis, 24 de outubro de 2019. 

 

 
 

À Direção do Centro de Desportos 

 

Assunto: Encaminhamentos do Colegiado dos Cursos em Educação Física – Licenciatura e 

Bacharelado - acerca da Resolução Normativa 132.CUn.2019 

  

CONSIDERANDO: 

1.  Solicitação da PROGRAD acerca da manifestação dos Colegiados de Curso em 

relação à Resolução 132/CUN/2019; 

2. Que no período da paralisação (10/09/2019 à 17/10/2019) o cenário nos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado de Educação Física foi bastante heterogêneo; 

3. Que foi realizada consulta ao corpo docente sobre como as atividades de ensino foram 

afetadas durante a paralisação estudantil; 

Foi convocada reunião de Colegiado dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado de Educação 

Física para o dia 23 de Outubro de 2019 e foi apreciado o cronograma de reposição de conteúdos 

e realização de atividades de avaliação, conforme consequente compensação do controle de 

frequência (Resolução Normativa 132/CUN/2019). Seguem os encaminhamentos aprovados pelo 

Colegiado: 

1. Encerramento do semestre 2019/2 no dia 21 de fevereiro de 2020; 

2. Reposição de aulas presenciais até 21 de dezembro de 2019, com previsão de reposição 

de atividades e avaliações on-line até dia 21 de fevereiro de 2020; 



 

3. De acordo com o parágrafo 3º da Resolução 132/CUN/2019, uma vez readequados, os 

cronogramas de reposição devem ser encaminhados aos chefes de departamento, em 

cópia aos coordenadores de curso; 

4. De acordo com a resolução, os docentes, ao marcar as novas datas de avaliação, deverão 

ofertar aos discentes período razoável de preparação, sugerindo-se duas semanas a contar 

do dia 18 de outubro de 2019 - término da paralisação estudantil; 

5. Garantia à reposição pedagógica de acordo com a particularidade de cada disciplina; 

6. Será facultado aos discentes que aderiram à paralisação optar pelo cancelamento de 

disciplinas afetadas ou trancamento do semestre 2019/2 com prazo limite estipulado pelo 

DAE; 

7. Casos especiais serão deliberados em conjunto pela coordenadoria de curso, chefia de 

departamento, docentes e discentes envolvidos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

(Original firmado) 

Profª Drª Gabriela Fischer 

Sub-Coordenadora dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física 

Presidente em exercício do Colegiado dos Cursos 

 

  

 


