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OFÍCIO Nº 01/2021/CCEF/CDS 

Florianópolis, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

Aos/às Docentes e Acadêmicos/as dos Cursos de Educação Física – Licenciatura e Bacharelado 

 

Assunto: Procedimentos para requerimento de Ajuste Excepcional em contexto de Ensino e 

Trabalho remotos 

 

Dispõe sobre os procedimentos pertinentes às demandas de 

Ajuste Excepcional de Matrículas dos Cursos de Ed. Física 

– Bacharelado e Licenciatura – em contexto de suspensão 

das atividades presenciais em função das medidas de 

contenção contra a COVID-19. 

 

    O COORDENADOR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – 

BACHARELADO E LICENCIATURA – DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Resolução Nº 

17/CUn/97, de 30 de setembro de 1997, na Resolução Nº 140/2020/CUn, de 21 de julho de 2020, 

na Resolução Nº 146/2020/CUn, de 01 de dezembro de 2020 e ao Calendário Acadêmico, 

presente na Resolução Nº 30/2020/CUn, de 01 de dezembro de 2020; levando em conta a 

necessidade de adequação viável dos procedimentos de ajuste excepcional de matrícula dentro 

das infraestruturas disponibilizadas à Coordenadoria; considerando ainda a realidade atual no 

que tange a capacidade comunicacional entre setores; e, por fim, a legítima necessidade do corpo 

discente de realizar ajustes de matrícula a fim de evitar um maior impacto prejudicial à sua 

trajetória escolar tendo em vista o atual contexto de grave crise de saúde pública, 

 

    RESOLVE: 



 

 

Tornar públicos os procedimentos e princípios que regerão o período de Ajuste Excepcional, 

envolvendo discentes, docentes e técnicos: 

 

1. Para solicitar o ajuste excepcional, o/a estudante deverá encaminhar o formulário, 

devidamente preenchido e assinado pelo assina ufsc, para o e-mail: 

edfisica@contato.ufsc.br.  Os formulários com informações incompletas e sem assinatura 

serão automaticamente desconsiderados. Uma vez que o processamento será nos dois 

últimos dias do ajuste, ressaltamos a importância de que o requerente se responsabilize 

pelo envio correto do formulário; 

1.1. Pedidos que envolvam destrancamento de matrícula deverão conter, além do 

formulário de ajuste, o formulário de destrancamento. 

2. O envio das solicitações deverá ser realizado respeitando as datas definidas no calendário 

acadêmico - 01 a 03 de fevereiro de 2021. Pedidos enviados fora do prazo serão 

automaticamente desconsiderados; 

3. Será considerado apenas 01 (um) formulário por estudante. Caso seja enviado mais de 01 

(um), será considerado para análise apenas o último formulário enviado, como 

amplamente praticado na administração pública; 

4. Orienta-se que antes de enviar o formulário seja verificada a disponibilidade de vagas nas 

disciplinas pretendidas. A consulta poderá ser feita pelo Cadastro de Turmas no CAGR a 

partir de 30/01/2021; 

5. Os pedidos serão analisados seguindo a ordem de recebimento das solicitações em 

nossa caixa de entrada, e respeitando o período estabelecido no calendário acadêmico - 

04 e 05 de fevereiro; 

6. O envio posterior de um segundo formulário em substituição ao primeiro não altera a 

ordem dos pedidos; 

7. Não serão processados pedidos que dependam de condicionalidades, como por exemplo: 

“apenas excluir a disciplina A se conseguir incluir a B”, tendo em vista a 

impossibilidade de que se assegure pedidos específicos no atual contexto; 

8. Em decorrência das dificuldades de comunicação instantânea com os departamentos 

envolvidos, devido ao atual contexto de trabalho remoto, a Coordenadoria solicitou 

antecipadamente ao período de Ajuste Excepcional a ampliação de vagas das turmas aos 

docentes com base na capacidade de atendimento de cada disciplina e docente. Sendo 

assim, no período do Ajuste, as vagas disponíveis serão aquelas já dispostas no  Cadastro 

de Turmas e não será possível, pelo motivo exposto, alterá-las;  

9. Só poderemos realizar matrículas em disciplinas que ocasionam choques de horários 

nos casos em que as disciplinas envolvidas no pedido possuam apenas atividades 
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assíncronas durante TODO o semestre. Caso haja programada ao menos UMA atividade 

síncrona ao longo do semestre, a solicitação não será considerada, pois não é passível de 

tratamento no sistema CAGR;  

9.1 Caso a situação atenda aos critérios do item 9, as solicitações que envolvam matrícula 

em disciplinas com choques de horários deverão ser sinalizadas no assunto do e-mail 

com o texto: “AJUSTE EXCEPCIONAL – CHOQUE DE HORÁRIO”, e no corpo do 

e-mail deverá apontar quais são as disciplinas envolvidas na situação, o horário em 

conflito e o que verificou nos planos de ensino.  

9.2 Os casos relacionados serão enviados ao Coordenador de Curso, que realizará a 

análise da situação junto aos Docentes. Sendo possível o atendimento do pedido, o 

Coordenador repassará sua decisão e as instruções necessárias à Secretaria do Curso, 

que operacionalizará a demanda. 

10. Situações de FORMANDOS que envolvam quebra de pré-requisito deverão ser 

sinalizadas no assunto do e-mail com o texto: “AJUSTE EXCEPCIONAL – QUEBRA 

DE PRÉ-REQUISITO”, e o estudante deverá apontar a justificativa do pedido no corpo 

do e-mail, que será enviado ao Coordenador de Curso para que realize a análise. Sendo 

possível o atendimento do pedido, o Coordenador repassará sua decisão, e as instruções 

necessárias, à Secretaria do curso. 

11. Casos relacionados a excepcionalidades envolvendo formandos deverão ser tratadas com 

o Coordenador de Curso, que repassará suas decisões à Secretaria. 

 

Observações: 

 

• Atendendo ao disposto na resolução 140/Cun/2020 não será obrigatório cumprir o limite 

mínimo de créditos do currículo, entretanto o limite máximo deverá ser respeitado. A 

exceção, como é praxe, são os formandos, que deverão discutir sua situação singular com 

o Coordenador; 

• Mesmo nas situações que envolvam choques de horários e quebra de pré-requisito, o 

aluno deverá encaminhar apenas 01 (um) formulário, concentrando nele todos os ajustes 

pretendidos. O detalhamento que julgue necessário explicitar deverá ser exposto no corpo 

do e-mail. 

Atenciosamente, 

 

  

Prof. Dr. Carlos Luiz Cardoso 

Presidente do Colegiado dos Cursos de Graduação em Educação Física 

Coordenador dos Cursos de Graduação em Educação Física 
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