
Informações para professores e estudantes sobre a
realização das atividades pedagógicas para o semestre
letivo de 2022/1 e os procedimentos acadêmicos em
caso de COVID.

Campus Curitiba



Iniciamos uma nova fase das atividades de ensino do campus
Curitiba, transitando da modalidade remota para a modalidade
presencial ou híbrida. Neste sentido, este documento visa
apresentar informações importantes, decisões estabelecidas pela
universidade e orientações/recomendações importantes para o
semestre letivo de 2022/1;

Considerando a Resolução COGEP/UTFPR n.° 123, de 29 de
novembro de 2021, que dispõe sobre o regulamento que trata da
implementação de diferentes modalidades de ensino para o ano
letivo de 2022, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná;

Considerando a Instrução Normativa PROGRAD/DIREGEA/
UTFPR n.º 9, de 10 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a
operacionalização da Resolução COGEP/UTFPR n.° 123/2021;

Considerando a Resolução COUNI/UTFPR n.º 71, de 11 de
fevereiro de 2022, que dispõe sobre as medidas adotadas pela
UTFPR para o retorno seguro às atividades presenciais a partir de
2022;

Considerando a entrada tardia dos estudantes do primeiro
período, devido ao calendário do SISU;

Considerando a Instrução Normativa, n.º 17, de 18 de fevereiro de
2022, que dispõe sobre o primeiro período de 2022;

Com toda a documentação destacada anteriormente,
apresentamos a seguir algumas informações importantes para o
início do semestre letivo de 2022/1. 

2022.1 com segurança, saúde 
e reencontros

https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2653915&id_orgao_publicacao=0
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2690058&id_orgao_publicacao=0
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2787880&id_orgao_publicacao=0
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2788149&id_orgao_publicacao=0


1.1 As unidades curriculares, para
o semestre letivo de 2022/1, serão
organizadas nas seguintes moda-
lidades: presencial, híbrida e
remota;

1.2 As unidades curriculares
híbridas são aquelas que 
 possuem atividades pedagógicas
desenvolvidas de forma mista
entre presencial e remoto;

1.2.1 Até 40% da carga horária
deve ser realizada de forma
remota assíncrona;
1.2.2 É permitido a realização de
rodízios dos estudantes nos
espaços de sala de aula, desde
haja autorização da coordenação/
colegiado do curso;
1.2.3 No caso de rodízio, deve ser
garantido aos estudantes, não
participantes no dia do escalona-
mento, a realização de atividades
assíncronas;
1.2.4 Nas datas em que ocorrer o
rodízio, deve ser lançado em diário
de classe a frequência apenas
para os estudantes que partici-
param presencialmente. Para os
outros estudantes deve ser
lançado em diário de classe a
anotação “Atividade Remota”.

1. Sobre as modalidades de ensino

1.3 As unidades curriculares na
modalidade remota são aquelas 
 desenvolvidas por mediação
tecnológica, de forma síncrona ou
assíncrona, utilizando tecnologias
de informação e comunicação
(TIC).

1.3.1 As atividades síncronas
devem acontecer no mesmo
horário da unidade curricular,
prevendo interação entre docente
e estudantes;
1.3.2 Os encontros síncronos
devem ser no mínimo de 50% no
decorrer do semestre;
1.3.3 Não é realizado o registro de
frequência dos estudantes;
1.3.4 As avaliações ocorrem de
forma não presencial; 
1.3.5 Em caso de avaliações
síncronas, estas devem acontecer
no mesmo horário previsto para a
unidade curricular.



Este conjunto de orientações contempla somente os lançamentos mais comuns, ou seja, presença,
falta ou atividade remota. A PROGRAD está editando uma Instrução Normativa contendo detalhes
sobre os demais tipos de lançamentos, tais como dispensa, abono de faltas e atividades
acompanhadas, a qual será publicada em breve.



3.1 A entrada tardia dos estudantes do primeiro período ocorreu devido as
datas de chamamento do SISU;

3.2 Para o campus Curitiba, as unidades curriculares do primeiro período
iniciam em 21/03/2022;

3.3 Podem ocorrer entradas de novos estudantes no período de 24/03/2022
a 11/04/2022, se considerarmos apenas a primeira e segunda chamadas do
SISU;

3.4 Em caso de não preenchimento de todas as vagas, é necessária a
realização de uma terceira chamada, assim ocorrerá a entrada ainda mais
tardia, de estudante nas turmas do primeiro período;

3.5 Para o período de 03/03/2022 a 20/03/2022, os docentes que ministram
aulas em turmas do primeiro período podem planejar as seguintes
atividades: nivelamento; atividades relevantes à disciplina; estudo de
ferramentais tecnológicos; videoaulas; atividades de recuperação/reposição
de carga horária, dentre outras;

3.6 Os estudantes em manutenção de vínculo, desistentes em período
anteriores ou reprovados, devem aguardar o dia 21/03/2022 para iniciar as
atividades com a turma regular;

3.7 Cabe ao docente comunicar aos estudantes matriculados, enquadrados
no inciso 2.6, o início das atividades letivas de sua disciplina;



3.8 Durante o período de 21/03/2022 a 10/04/2022, recomenda-se que os
docentes evitem a realização de avaliações ou atividades que precisem ser
repetidas para ingressantes em datas posteriores;

3.9 Durante o período que vai de 11/04/2022 (data em que ocorre o
ingresso em segunda chamada do SISU) até o final do semestre letivo, os
docentes deverão executar as atividades previstas no item 2.5;

3.10 Está mantido o dispositivo de Manutenção de Vínculo, conforme Art.
10 inciso V da Resolução 123/2021 - COGEP;

3.11 As aulas não ministradas até o dia 21/03/2022 precisam ser repostas e
registradas em diário de classe, conforme orientações da Resolução
84/2017 - COGEP, retificada em 05 de dezembro de 2019;

3.12 É direito dos estudantes, mesmo com entrada tardia, ter os conteúdos
ministrados disponibilizados e a possibilidade de recuperação das
atividades avaliativas não realizadas;

3.13 As aulas não ministradas até 20/03/2022 podem ser repostas de forma
assíncrona;

3.14 Os dias sem registro de aulas no período de 03/03/2022 a 20/03/2022,
podem ser registrados da seguinte forma “Devido à entrada tardia dos
estudantes do primeiro período letivo, as aulas desta disciplina iniciarão a
partir do dia 21/03/2022. No período de 03/03/2021 a 20/03/2021, foram
desenvolvidos materiais didáticos instrucionais para recuperação e/ou
reposição de conteúdos conforme indicado no Art. 2º, na Instrução
Normativa PROGRAD/UTFPR n.º 17, de 18 de fevereiro de 2022”;



 
Entrada de Calouros

03/03/2022 a 20/03/2022
As atividades docentes serão desenvol-
vidas conforme apontado no Art. 2°, da
Instrução Normativa PROGRAD/UTFPR, nº
17, de 18 de fevereiro de 2022.

21/03/2022
Início das atividades letivas dos estudantes
do primeiro período do campus Curitiba.

Primeira e segunda entrada dos calouros
da primeira chamada.

24/03/2022
Terceira entrada dos calouros da primeira
chamada.

11/04/2022
Previsão de entrada dos estudantes da
segunda chamada.

02/05/2022 e 03/05/2022
Previsão de entrada dos estudantes da
terceira chamada.

3.15 O Quadro a seguir apresenta um resumo das datas importantes
sobre o início das unidades curriculares do primeiro período dos cursos
de Graduação e Educação Profissional.



4.1 Entende-se por esquema vacinal válido a situação daqueles que
tomaram as doses completas das vacinas ou, apenas, a primeira dose e
possuem agendamento para a finalização do esquema vacinal contra a
COVID-19;

3.2 Só poderão frequentar os ambientes da UTFPR as pessoas que
atenderem às seguintes recomendações de biossegurança: I) estar com
esquema vacinal válido ou em dia; II) usar máscaras de proteção individual;
III) higienizar constantemente as mãos com álcool 70%; e IV) manter
distanciamento seguro para evitar aglomerações;

3.3 As pessoas que não comprovarem o esquema vacinal ou não
apresentarem condições médicas, que impeçam a vacinação, terão seu
acesso à UTFPR condicionado à apresentação de exame, realizado nas
últimas 72 horas, com resultado negativo para a COVID-19;

4.4 O estudante sem registro de frequência pela falta de comprovação do
esquema vacinal estará sujeito à reprovação por falta nas disciplinas de
modalidade presencial ou híbrida;

4.5 Para os servidores e terceirizados é obrigatória a comprovação do
esquema vacinal. As exceções estão previstas apenas para aqueles que
apresentarem contraindicação para as vacinas ou laudo de exame,
realizado, no máximo, nas últimas 72 horas, com resultado negativo (não
reagente) para a infecção pela COVID-19.

4.6 Cabe a todas as diretorias, chefias e coordenações zelarem pela
verificação e cumprimento das orientações de biossegurança estabelecidas
pela UTFPR e pelas autoridades de saúde, no âmbito de sua esfera de
atuação, nos termos da Resolução COUNI/UTFPR n.º 71, de 11 de
fevereiro de 2022.

4. Sobre o retorno seguro às
atividades presenciais 



5.1 Cabe ao estudante realizar o upload, no portal do aluno, dos dados
de sua vacinação;

5.2 O próprio estudante atestará a autenticidade do documento
encaminhado, ficando sujeito a medidas legais em caso de incongruências;

5.2.1 Os documentos poderão ser atualizados continuamente pelo
estudante;

5.3 Os estudantes que iniciaram o ciclo vacinal após a RESOLUÇÃO
COUNI/UTFPR nº 71, de 11 de fevereiro de 2022, poderão apresentar a
comprovação de vacinação da primeira dose e frequentar as atividades
acadêmicas até a comprovação completa do esquema vacinal;

5.4 Os professores acompanham a situação vacinal dos estudantes, por
meio do diário de classe;

5.5 O estudante que estiver em débito com a apresentação da
documentação estará impedido de frequentar as aulas presenciais até que
regularize seu esquema vacinal.



6. Fluxo a ser seguido em caso de suspeita
de contaminação por COVID-19 - Estudantes



7. Fluxo a ser seguido em caso de suspeita de
contaminação por COVID-19 - Professores




