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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) acadêmico(a)
dos Cursos de Graduação em Educação Física da UFSC,

Olá! A partir da aprovação do Calendário Suplementar

Excepcional 2020/1, a Coordenadoria dos Cursos de

Graduação em Educação Física, com a parceria do Centro

Acadêmico do Curso, elaborou este Guia rápido para

perguntas frequentes, contendo orientações sobre

matrículas e disciplinas da graduação no semestre

suplementar excepcional 2020/1.

Se após ler esse informativo, sua dúvida ainda

permanecer, estamos à disposição para esclarecê-la pelo

e-mail: edfisica@contato.ufsc.br.

Seja bem-vindo(a) 
ao Semestre Suplementar Excepcional 2020/1!
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CALENDÁRIO ACADÊMICO SUPLEMENTAR 
2020/1

- Quando as aulas do semestre suplementar
excepcional 2020/1 iniciam?
R: As aulas do semestre suplementar excepcional
2020/1 iniciam no dia 31/08/2020 (segunda-feira).

- Quando as aulas do semestre suplementar
excepcional 2020/1 terminam?
R: As aulas do semestre suplementar excepcional
2020/1 terminam no dia 19/12/2020 (sábado).
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MATRÍCULAS
DO SEMESTRE SUPLEMENTAR EXCEPCIONAL 2020/1

- Quando eu devo fazer o ajuste de minha matrícula para
o semestre suplementar excepcional 2020/1?
R: A etapa online via CAGR do ajuste excepcional ocorrerá
nos dias 26 e 27 de agosto de 2020. O resultado dessa
etapa será divulgado no dia 31 de agosto de 2020 (no
CAGR). Caso sua solicitação não tenha sido atendida, é
possível o envio de um novo pedido de ajuste excepcional
online via Coordenadoria dos Cursos de Graduação em
Educação Física no período de 01 a 10 de setembro de
2020, utilizando os formulários específicos, devidamente
preenchidos, que devem ser enviados a partir do e-mail
que o discente tem cadastrado no CAGR.

- Já estou regularmente matriculado em todas as
disciplinas que quero cursar em 2020/1. Preciso realizar
algum procedimento no período de ajuste de matrícula?
R: Nesse caso, não é necessário solicitar nenhum ajuste em
sua matrícula. Mas atenção! É necessário verificar se, de
fato, todas as disciplinas permanecem ativas ou se ocorreu
algum cancelamento da disciplina em que estava
matriculado. A verificação pode ser feita no atestado de
matrícula (CAGR).
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- Quais são as principais datas relacionadas ao ajuste de
matrícula no semestre suplementar excepcional
2020/1?
R: As principais datas são:

a. Ajuste excepcional: etapa online via CAGR:
26 e 27 de agosto de 2020

b. Resultado da etapa online via CAGR:
31 de agosto de 2020

c. Ajuste excepcional online via Coordenadoria dos
Cursos de Graduação em Educação Física:

- Envio de solicitações à coordenadoria:
01 a 10 de setembro de 2020
- Análise e processamento pela coordenadoria:
08 a 11 de setembro de 2020

- Quais são os prazos finais para as diferentes
solicitações relacionadas à minha matrícula no semestre
suplementar excepcional 2020/1?
R: As principais datas são:

a. Inclusão de disciplinas: até 10 de setembro de 2020
b. Destrancamento do semestre: até 10 de setembro
de 2020
c. Exclusão (cancelamento) de disciplinas: até 19 de
dezembro de 2020
d. Trancamento do semestre: até 19 de dezembro de
2020
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- Tranquei minha matrícula no início de 2020/1. Posso
solicitar o destrancamento e dar continuidade aos meus
estudos?
R: Sim. Para isso, é necessário realizar o ajuste online de
matrícula, solicitando a inclusão das disciplinas que
pretende cursar no semestre suplementar excepcional
2020/1. Caso o sistema não permita a realização do pedido
nessa primeira etapa online, será necessário entrar em
contato com a Coordenadoria (pelo e-mail
edfisica@contato.ufsc.br) enviando o formulário de
destrancamento junto ao formulário de ajuste excepcional
suplementar, no período reservado para esses
procedimentos – de 01 a 10 de setembro. Os formulários
devem estar devidamente preenchidos e devem ser
enviados a partir do e-mail que o discente tem cadastrado
no CAGR.

- É possível trancar o meu semestre? Qual o período e
como proceder?
R: Sim. O trancamento poderá ser solicitado por todos
acadêmicos, incluindo os que se encontram na primeira
fase (calouros). Para requerer o trancamento, será
necessário preencher o formulário específico, e enviar via
e-mail (edfisica@contato.ufsc.br). O trancamento estará
disponível de 24 de agosto a 19 de dezembro de 2020.

6



- O trancamento do atual semestre de 2020/1 será 
computado no total de trancamentos possíveis durante a 
graduação?
R: Não. Caso o estudante opte por trancar sua matrícula no 
semestre 2020/1, esse trancamento não será computado no 
limite máximo de 4 (quatro) semestres previstos pela 
Resolução 017/CUn/97.

- Estou matriculado na primeira fase da graduação. Posso 
solicitar ajuste de matrícula em 2020/1?
R: Sim, o ajuste de matrícula poderá ser solicitado por 
qualquer estudante, independente da fase em que se encontre 
no curso de graduação.

- Será necessário cumprir carga horária mínima semestral em 
2020/1?
R: Não. Durante o Calendário Suplementar Excepcional os 
estudantes serão dispensados da realização de carga horária 
total mínima semestral do curso, sem nenhum prejuízo.

- Posso ultrapassar a carga horária máxima semestral em 
minha matrícula em 2020/1?
R: Não. Deverá ser respeitada a carga horária máxima 
semestral (25 créditos, nos cursos de graduação em Educação 
Física). Apenas os formandos 2020/1 deverão tratar situações 
específicas com a coordenação do curso.
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- Finalizei meu intercâmbio no semestre de 2020/1 e
retornei ao Brasil. Poderei acrescentar novas disciplinas à
minha matrícula?
R: Sim, excepcionalmente, devido às circunstâncias, será
possível que alunos intercambistas que finalizaram seus
intercâmbios realizem nova matrícula para 2020/1, mesmo
que estejam matriculados nas disciplinas de intercâmbio
I/II. Os prazos e procedimentos serão os mesmos dos
demais estudantes não-intercambistas.

- Tenho interesse em permanecer como aluno(a) regular,
mas não pretendo cursar nenhuma disciplina nem efetuar
o trancamento desse semestre. Como devo proceder?
R: Caso o(a) estudante não possa ou não queira dar
continuidade aos estudos durante o semestre suplementar
2020/1, mas tenha interesse em manter seu vínculo como
aluno(a) regular e ativo (sem trancar o semestre), deverá
solicitar o cancelamento de todas as disciplinas em que
estiver matriculado(a), assim, após o período de ajuste
excepcional, será incluída a disciplina ZZD2020 nas
matrículas que se encontrem nessa situação.
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- Estudantes que optem pelo cancelamento de todas as
disciplinas posteriormente ao período de ajuste
excepcional também poderão ser matriculados na
ZZD2020?
R: Há entendimento, por parte do DAE, de que aqueles
alunos que realizarem cancelamento de todas as disciplinas
em que estiveram matriculados em 2020.1, após o ajuste
excepcional, deverão ter incluído o referido registro de
situação, visando manter o vínculo com a UFSC, conforme
os termos da Resolução Normativa n° 73/2020/CGRAD.

- O ano de 2020 será computado no prazo total que tenho
para concluir a graduação (integralização curricular)?
R: Não, o ano de 2020 não será computado, conforme
previsto na Resolução Normativa nº 140/2020/Cun.

- Posso me matricular em disciplinas cujos pré-requisitos
ainda não cursei?
R: Sim. O pedido de inclusão deverá ser feito no ajuste
excepcional via Coordenadoria, no período de 01 a 10 de
setembro de 2020, utilizando formulário específico e
detalhando a justificativa de sua situação. O caso será
analisado pela coordenação, que fará consultas e
necessitará da anuência dos(as) docentes envolvidos nas
disciplinas.
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- Posso me matricular em disciplinas com choque de
horário?
R: Caso o(a) estudante queira solicitar matrícula em
disciplinas que ocasionem choque de horário, deverá realizar
o pedido de inclusão no ajuste excepcional, via
Coordenadoria, no período de 01 a 10 de setembro de 2020,
utilizando formulário específico e detalhando a justificativa
de sua situação. O caso será analisado pela coordenação, que
fará consultas e necessitará da anuência dos(as) docentes
envolvidos nas disciplinas.

- Sou calouro e iniciaria meu semestre em 2020/2. Como
fica minha situação?
R: Os calouros que iniciariam seus estudos no semestre
2020.2 deverão aguardar a definição da nova data de início
do semestre, possivelmente em janeiro de 2021.
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DISCIPLINAS 
DO SEMESTRE SUPLEMENTAR EXCEPCIONAL 2020/1

- Como faço para acompanhar as disciplinas nas quais
estou matriculado?
R: As informações específicas de cada disciplina serão
centralizadas no MOODLE, conforme previsto na Resolução
Normativa nº 140/2020/Cun. A utilização de plataformas
adicionais deverá ser orientada pelo professor responsável
por cada disciplina.

- Onde posso encontrar o plano de ensino das disciplinas
que serão ofertadas em 2020/1?
R: Os planos de ensino podem ser consultados na página da
Coordenadoria dos Cursos de Graduação em Educação
Física: www.edfisica.grad.ufsc.br, no link planos de ensino.

- Os horários das disciplinas poderão ser alterados?
R: Não. As atividades síncronas (aquelas cuja interação entre
professores e alunos acontece ao mesmo tempo e local, via
internet) deverão ser realizadas nos horários já previstos
para as disciplinas, exceto se o professor tiver a anuência de
todos os acadêmicos matriculados em sua disciplina.
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- Estou com dúvidas sobre o andamento da disciplina e
sobre as informações contidas no plano de ensino. Com
quem devo falar?
R: Você deverá entrar em contato com o professor
responsável pela disciplina. Os e-mails dos professores do
Departamento de Educação Física podem ser localizados na
página: https://def.ufsc.br/corpo-docente-2/. Quanto aos
demais docentes, os contatos podem ser verificados nas
páginas dos respectivos departamentos.

- Como funcionarão as disciplinas que envolvem
atividades práticas?
R: Os docentes terão autonomia para definir como ficará a
parte prática de suas disciplinas, podendo estabelecer
atividades de forma síncrona, assíncrona (por meio de
vídeos e materiais disponibilizados) e/ou optar por realizar
as atividades práticas em momento futuro, podendo, nesse
caso, atribuir a menção “P” aos(às) estudantes
matriculados na disciplina em questão.
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- Ao final do semestre recebi um conceito diferente, a
menção P. O que isso significa?
R: Alunos matriculados em disciplinas práticas e/ou
teórico-práticas que não serão realizadas durante o
período de vigência do calendário suplementar
excepcional poderão receber a menção “P”, justificada em
razão da pandemia. Assim, deverão no semestre
subsequente concluir a referida disciplina com as
atividades propostas pelo(a) professor(a).

- Como proceder em relação à disciplina correspondente
às atividades complementares (formandos)?
R: A disciplina referente às atividades complementares
permanece vigente nesse semestre suplementar e precisa
ser cumprida para a conclusão do curso. Após o início das
aulas neste novo formato, a coordenadoria de curso fará
novo contato com os prováveis formandos, visitando as
salas de aulas virtuais e enviando e-mail com orientações
específicas para o andamento das atividades
complementares.
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BOLSAS ESTUDANTIS E OUTRAS QUESTÕES

- Como ficará a manutenção das bolsas estudantis?
R: Conforme previsto na Resolução Normativa Nº
140/2020/CUn, durante a vigência do Calendário
Suplementar Excepcional, é vedado o corte de bolsas cujo
recurso provenha da UFSC (art. 19, § 2º).

- Não possuo equipamento de informática para a
realização das atividades. O que posso fazer?
R: É necessário que o(a) estudante consulte à PRAE e os
editais referentes à auxílio internet e empréstimo de
computadores (https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/).
Os cadastros serão analisados, bem como a possibilidade
de fornecimento desses benefícios.

- Como faço para solicitar validação de disciplinas?
R: O procedimento para abertura de processo para
validação de disciplina está sendo reformulado e deverá
ser realizado diretamente nas Coordenadorias de Curso. A
Coordenadoria de Educação Física está aguardando o
repasse de instruções pelo DAE e, assim que forem
disponibilizadas, os(as) discentes serão comunicados(as).
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- Existe na UFSC algum serviço de apoio à Saúde Mental?
Conforme pode ser verificado na página do SAPSI/UFSC,
em decorrência da necessidade de isolamento social
causada pela pandemia de CoVid-19, o SAPSI estará
oferecendo o serviço de Plantão de Atendimento
Psicológico em modalidade não-presencial. A solicitação
para esta modalidade de atendimento pode ser feita
através do e-mail do serviço (sapsi@contato.ufsc.br).
Mais informações em: https://sapsi.paginas.ufsc.br/
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Coordenadoria dos Cursos de Graduação
em Educação Física

Coordenador: Prof. Dr. Giovani Firpo Del Duca
Subcoordenadora: Profa. Dra. Gabriela Fischer
Secretária: Débora Caroline Bublitz
Contato: edfisica@contato.ufsc.br
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