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Proposta de Criação de Períodos Especiais de Inverno (PEI) 

 

Este documento propõe a criação de Períodos Especiais de Inverno destinado às atividades 

emergenciais de ensino remoto a serem realizadas na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo 

Agostinho - Universidade Federal Rural de Pernambuco durante a epidemia da Covid-19. 

Esta proposta considera as Portarias nº 343, nº 345 e n° 473 do Ministério de Educação, de 

17 e 19 de março de 2020, que tratam da substituição das aulas presenciais, excepcionalmente, 

durante o período de pandemia do coronavírus (Covid-19). Esta proposta não versa sobre o período 

letivo de 2020.1, que atualmente encontra-se suspenso.  

O oferecimento de disciplinas de curso tecnológico e bacharelado, no contexto da 

pandemia da Covid-19, denominado Período Especial de Inverno (PEI), se dará nas seguintes 

condições: 

1 - As aulas serão ministradas remotamente, por meio de tecnologias digitais da informação e 

comunicação. A plataforma será definida levando em consideração aspectos metodológicos e de 

acessibilidade do público discente, dando-se preferência às plataformas oficiais da UFRPE 

(SIGAA). 

2 - As disciplinas a serem oferecidas devem constar no PPC dos cursos, possuírem no máximo 60 

horas e não possuir carga horária prática em laboratório. 

3 - A adesão ao PEI será optativa aos discentes. 

Etapas sugeridas: 

1. Manifestação do docente de interesse em oferecer disciplinas no PEI, via formulário a ser 
fornecido pela COGER, aos coordenadores de curso e demais docentes do ciclo básico. 

Sugestão: Esta manifestação deverá ocorrer em até 20 dias antes do início de cada PEI. 

2. Participação (opcional) do docente na capacitação sobre técnica e recursos em ensino a 

distância. 

 Sugestão: Esta capacitação poderá ocorrer no mês de julho de 2020. 

3. Envio à COGER do plano de ensino, incluindo conteúdo programático, métodos didáticos 

de ensino, critérios de avaliação, cronograma e bibliografia, de acordo com a resolução 

597/2009 da CEPE. 



 

Sugestão: Os planos deverão ser enviados até 10 dias antes do início das aulas do 

respectivo PEI. 

4. Divulgação do edital de matrícula PEI constando a lista definitiva de disciplinas/turmas, 

horários (das possíveis aulas síncronas) e planos de ensino pela COGER. 

Sugestão: A lista deverá ser divulgada até 10 dias antes do início do respectivo PEI. 

5. Adesão voluntária (matrícula) dos estudantes em disciplinas de seu interesse. 

Sugestão: A matricula dos discentes nas disciplinas do PEI iniciará 10 dias antes do início 

do respectivo PEI. A duração do período de matrícula será definida em edital específico 

de cada PEI 

Critérios sugeridos para matrícula: 

1. O estudante poderá matricular-se em, no máximo, 3 (três) disciplinas. 

2. Somente os estudantes dos cursos tecnológico e bacharelado da UACSA poderão 

candidatar-se à matrícula em disciplinas oferecidas no PEI. 

No planejamento da disciplina, o docente deve: 

1. Registrar as atividades acadêmicas no SIGAA. 

2. Apresentar um cronograma de atividades para o PEI contendo todas as orientações a serem 

seguidas na disciplina, o qual deve ser disponibilizado na primeira aula síncrona. 

3. Listar as estratégias didáticas que serão utilizadas, tais como videoaulas síncronas 

(obrigatórias), videoaulas pré-gravadas, fórum, chat, estudo dirigido, curadoria de 

conteúdo ou vídeos e outras formas selecionadas pelo docente. Caso o docente opte por 

apresentar sua disciplina por videoaulas pré-gravadas, deverá ainda assim oferecer 

encontros síncronos para recapitulações e/ou retirada de dúvidas. 

4. Para as disciplinas previstas em PPC como presenciais ou semipresenciais, os encontros 

síncronos devem somar no mínimo 30% da carga horária presencial da disciplina, sendo 

complementada a carga horária por atividades assíncronas. 

5. Para as disciplinas previstas em PPC como EaD, os encontros avaliativos serão feitos na 

forma de encontros síncronos ou assíncronos a critério do docente. 

6. Realizar a avaliação dos discentes por meio de três Verificações de Aprendizagem e 

avaliação final como preconizado na resolução 494 de 2010 do CEPE. 

7. Em nenhuma hipótese será considerada a possibilidade de avaliação presencial no PEI. 

8. Respeitar o horário reservado para as atividades síncronas, que deverão ser apresentadas 

ao vivo. Recomenda-se que essas aulas sejam gravadas pelo docente, sendo 

disponibilizadas aos estudantes para acesso posterior. 

9. Se o estudante tiver condições de participar da aula síncrona, a presença será registrada 

pelo docente nesse momento. Em caso negativo, o registro de presença será feito de forma 

assíncrona através do registro de visualização da versão gravada da aula, ou através de 

tarefa a ser entregue pelo discente. 

10. Apresentar horários/ferramentas para atendimento ou interação com os estudantes para 

esclarecimentos de dúvidas ou questões ligadas ao conteúdo da disciplina. 



 

Outros requisitos sugeridos: 

1. Nos casos de existência de pessoas com deficiência (PcD) matriculadas na disciplina, cabe 

ao docente, com a Comissão de Acessibilidade adaptar as estratégias didáticas utilizadas 

de modo a garantir a inclusão. 

2. O oferecimento de uma disciplina no PEI não dispensa o seu oferecimento presencial no 

retorno das aulas, como previsto no calendário regular, assim como no segundo semestre 

letivo de 2020. 

3. Casos omissos serão resolvidos pela COGER. 

  



 

Disciplinas sugeridas para serem ofertadas para o primeiro Período 

Especial de Inverno 
 

• Engenharia Civil 

Higiene e Segurança no trabalho  

Hidrologia Geral 

Estabilidade 1  

Mecânica dos Solos 2  

Gestão de pessoas   

Economia dos Transportes  

Fundações 2  

Aço e Madeira 

Gerenciamento e Projeto de Obras 

 

• Engenharia de Materiais 

Biomateriais (optativa) 

Reciclagem dos Materiais 

Aditivação de polímeros (Optativa) 

Corrosão e Degradação 

 

• Engenharia Elétrica/ eletrônica 

Sinais e Sistemas 

Servomecanismo 

Acionamentos Elétricos 

Higiene e Segurança do Trabalho 

Produção de Energia 

Eletromagnetismo 1 

Dispositivos Eletrônicos (optativa) 

Redes de Computadores (tem CH prática, mas pode ser adaptada) 

Eletrônica de Potência (tem CH prática, mas pode ser adaptada) 

Qualidade de energia 

Programação ou inteligência artificial  

 

• Engenharia Mecânica 

Cálculo numérico 

Vibrações Mecânicas 

Refrigeração 

Máquinas Térmicas I 

Mecânica Geral 2 

 

 

 

 



 

• Disciplinas Gerais (comuns aos 5 cursos) 

Língua estrangeira 1  

Língua estrangeira 2 

Língua estrangeira 3  

Língua estrangeira 4  

Língua estrangeira 5  

Língua estrangeira 6 

Português Instrumental 1  

Português Instrumental 2  

Português Instrumental 3  

Português Instrumental 4  

Português Instrumental 1 

Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

Química Geral 1 

Química Geral 3 

Gestão Ambiental 

Física Geral 1 

Legislação para Engenharia 

Empreendedorismo 

Cálculo Diferencial e Integral 2 

Cálculo Diferencial e Integral 4 

Complementos de Matemática 

Álgebra Linear  

Fenômenos de transporte 

Eletricidade Aplicada 

Termodinâmica 

  



 

Proposta de calendário para os Períodos Especiais de Inverno 

 
PERÍODO SUGERIDO DE MATRÍCULA PARA O 1º PEI – 3 a 7 de agosto de 2020 
Período I 

1ª Semana (Início das atividades) – 10 a 15 de agosto/2020 

2ª Semana - 17 a 22 de agosto/2020 

3ª Semana – 24 a 29 de agosto/2020 

4ª Semana – 31 de agosto a 05 de setembro/2020 

5ª Semana – 07 a 12 de setembro/2020 

6ª Semana - 14 a 19 de setembro/2020 

7ª Semana - 21 a 26 de setembro/2020 

8ª Semana – 28 de setembro a 03 de outubro/2020 

9ª Semana - 05 a 10 de outubro/2020 

10ª Semana - 12 a 17 de outubro/2020 

FINAL – 19 a 24 de outubro/2020 

 

RECESSO E PERÍODO SUGERIDO DE MATRÍCULA PARA O 2º PEI – 26 de outubro a 01 de 

novembro/2020 

 

Período II 

1ª Semana (Início das atividades) – 01 a 06 de novembro/2020 

2ª Semana - 09 a 14 de novembro/2020 

3ª Semana - 16 a 21 de novembro/2020 

4ª Semana – 23 a 28 de novembro/2020 

5ª Semana –30 de novembro a 05 de dezembro/2020 

6ª Semana –07 a 12 de dezembro/2020 

7ª Semana - 14 a 19 de dezembro/2020 

RECESSO FESTAS – 20 de dezembro a 03 de janeiro/2021 

8ª Semana - 04 a 09 de janeiro/2021 

9ª Semana – 11 a 16 de janeiro/2021 

10ª Semana - 18 a 23 de janeiro/2021 

FINAL - 25 a 30 de janeiro/2021 

 


