Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Conselho Universitário
RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 49 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a organização do Ano Letivo 2021 da
Universidade Federal do Cariri (UFCA) em três períodos
de funcionamento para a Graduação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI,
Ricardo Luiz Lange Ness, no uso da competência que lhe confere o Decreto Presidencial de 31 de maio de
2019, publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de junho de 2019, Seção 2, página 1, combinado com
o inciso II, do art. 24, do Estatuto em vigor da UFCA, e com o inciso XVI, do art. 7º, do Regimento Interno
do Conselho Universitário da UFCA;
CONSIDERANDO o que deliberou o Conselho Universitário (Consuni), em sua Décima Oitava
Reunião Ordinária, em 08 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 15/2020, de 06 de outubro de 2020, pelo qual a
Comissão vota favoravelmente à aprovação de Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos
dispositivos da Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, na forma do próprio Parecer e do Projeto de
Resolução, anexo, do qual é parte integrante;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1030/2020/MEC, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre
o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para
integralização da carga horária das atividades pedagógicas enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - Covid-19;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1038/2020/MEC, de 07 de dezembro de 2020, que altera a
Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas
emmeio digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novocoronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº
1.030, de 1º dedezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulaspresenciais e sobre caráter excepcional
de utilização derecursos educacionais digitais para integralização da cargahorária das atividades pedagógicas,
enquanto durar a situaçãode pandemia do novo coronavírus - Covid-19;
CONSIDERANDO a avaliação periódica da emergência em saúde pública relacionada a
pandemia do novo coronavírus na região do Cariri realizada pelo Comitê Interno de Enfrentamento ao Covid19 (Cieco-19) que sinaliza para manutenção da situação de vigília e proteção de isolamento, apontando
desfavorável o retorno às atividades presenciais, indistintamente;

CONSIDERANDO ser importante a aprovação de um novo calendário acadêmico que possibilite
o planejamento das atividades acadêmicas nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e cultura para o ano letivo
2021;
CONSIDERANDO que a retomada das aulas no formato remoto é a única opção viável neste
contexto da Pandemia, apresentando-se como a saída inequívoca capaz de reduzir os efeitos danosos
decorrentes deste estado de emergência em saúde pública;
CONSIDERANDO que a equipe de profissionais na área de tradução e interpretação para Língua
Brasileira de Sinais (Libras)/Língua Portuguesa, não tem como absorver a demanda de tradução de materiais
didáticos para produção e gravação de vídeos em Libras indicados aos discentes, por questão de recursos
humanos e tecnológicos;

CONSIDERANDO a documentação constante nos autos do Processo nº 23507.003466/202074;
RESOLVE
Art. 1º Dispor sobre a organização do Ano Letivo 2021 da Universidade Federal do Cariri
(UFCA) em três períodos de funcionamento para a graduação.
§ 1º Os três períodos letivos serão designados, respectivamente, 2020.1, 2020.2 e 2021.1,
visando o cumprimento dos efeitos práticos da suspensão do calendário acadêmico 2020, conforme dispõe
Resolução nº 10/Consuni, de 23 de março de 2020.
§ 2º Mediante a inviabilidade de oferta de componentes curriculares prática/presencial no
semestre 2020.1, o colegiado de Curso poderá adiar a oferta da referida disciplina, substituindo tal carga
horária por outro componente teórico dos semestres subsequente. A requisição na alteração da oferta de
disciplina deverá ser justificada à Unidade Acadêmica, acompanhada de parecer do Cieco-19 e aprovada pelo
Conselho da Unidade Acadêmica.
Art. 2º O Ano Letivo 2021 funcionará com aulas em formato remoto, permitindo-se, contudo,
a presencialidade para os componentes curriculares imprescindíveis, respeitando-se neste caso todos os itens
do protocolo de segurança sanitária estabelecidos pelo Cieco-19.
Parágrafo único. Os componentes curriculares de práticas profissionais de estágios ou práticas
que exijam laboratórios especializados que sejam ministrados em formato remoto, devem constar de planos
de trabalhos específicos aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados ao
projeto pedagogico do curso, não se aplicando os fluxos para alteração de componentes curriculares que
constam no Regulamento dos Cursos de Graduação.
Art. 3º Os três períodos letivos do Ano Letivo 2021 ocorrerão no tempo previsto no calendário
de aulas em anexo a esta Resolução, e respeitarão o conjunto das especificidades das Unidades Acadêmicas
naquilo que é possível compatibilizar distribuição de dias letivos e carga horária dos seus cursos, observandose o máximo possível a uniformidade da distribuição do tempo.
§ 1º A distribuição da oferta das turmas dos componentes curriculares nos períodos regulares
de ensino ficará a cargo dos colegiados de cursos, de modo a evitar choque nas aulas síncronas.

§ 2º A carga horária dos componentes curriculares ofertados nos períodos regulares de ensino
deve ser cumprida na integralidade mínima prevista em regulamento, valendo-se de todas as formas de
atividades síncronas e assíncronas, discriminando-as em plano de ensino.
Art. 4º Toda a rotina de expedientes administrativos e acadêmicos relacionados ao ensino na
Graduação será executada regularmente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
Art. 5º O cadastro e o aceite das turmas dos componentes curriculares ofertados deverão ser
realizados, respectivamente, pelo Coordenador do Curso e pela Direção de Unidade Acadêmica, no SIGAA,
conforme calendário anexo a esta Resolução.
Art. 6º Não se aplica para os períodos letivos 2020.1, 2020.2 e 2021.1 as prescrições do § 2º
do art. 44 e dos artigos 120, 242 e 264, do Regimento dos Cursos de Graduação da UFCA.
Art. 7º Não serão executados para os períodos letivos 2020.1, 2020.2 e 2021.1 os
processamentos que tratam os incisos I e II do art. 318, e os incisos I, II e III do art. 347, ambos artigos do
Regimento dos Cursos de Graduação da UFCA.
Art. 8º A oferta e as matrículas dos estudantes no período 2020.1 realizadas antes da
Resolução nº 10/Consuni, de 23 de março de 2020, e que não estão consolidadas, serão excluídas.
Art. 9º É recomendável aos docentes disponibilizar aos discentes a gravação de aulas
síncronas, sendo que a não disponibilização da gravação deve ser suprida pela apresentação de materiais
complementares de estudo.
§ 1º Caberá ao docente responsável pela oferta do componente curricular a comunicação aos
discentes acerca da disponibilização ou não de aulas gravadas no momento da submissão do Plano de Ensino.
§ 2º É vedada a reprodução e manipulação, total ou parcial, das aulas gravadas sem a
autorização prévia por escrito do docente.
Art. 10. A UFCA adotará um único Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a ser indicado
pelo Grupo Técnico de Trabalho (GTT) do AVA da UFCA.
§ 1º Os Colegiados de Curso podem decidir pela adoção de uma plataforma de transmissão
de aulas síncronas.
§ 2º. Será obrigatório o uso do e-mail institucional para docentes e discentes, como forma de
garantir a segurança no acesso aos conteúdos remotos.
Art. 11. A UFCA manterá as ações de inclusão digital extensiva aos estudantes enquanto durar
o período de atividades remotas, priorizando orçamento para as ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(Prae) e elaboração de editais de inclusão digital.
Art. 12.
As disciplinas que tiverem discentes ou docentes surdos devem ser,
preferencialmente, ofertadas de forma síncrona;
Parágrafo único. É recomendável aos docentes que possuam estudantes surdos matriculados
nas suas disciplinas, a gravação das aulas (toda a tela) tornando acessível ao discente surdo, possibilitando a
revisão da aula em Libras, suprindo possíveis carências de aprendizagem.
Art. 13. As produções e edições de materiais didáticos bibliográficos acessíveis no formato
digital, em Braille e musicografia Braille para discentes com deficiência visual, devem ser solicitados de forma
antecipada (vinte dias úteis) para viabilidade da entrega, obedecendo os fluxos estabelecidos pela Secretaria

de Acessibilidade (Seace).
Art. 14. Fica a cargo da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) a emissão de orientações
pedagógicas pertinentes ao ensino remoto para o funcionamento do ano letivo 2021, as quais serão de
observância institucional, aproveitando-se, no que couber, os documentos formulados por ocasião da
implementação do Período Letivo Especial (PLE) de que trata a Resolução nº 26/Consuni, de 10 de julho de
2020.
Parágrafo único. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizará avaliações dos semestres
letivos 2020.1, 2020.2 e 2021.1, e disponibilizará às Coordenações de Curso o resultado dessas avaliações em
tempo hábil para realização de ajustes necessários ao semestre subsequente.
Art. 15. Ao final de cada semestre letivo, o Consuni, mediante manifestação da Câmara
Acadêmica, poderá realizar alterações no formato das aulas, para adequação aos requisitos legais e às
condições de segurança sanitária então verificadas.
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Documento Assinado Digitalmente
RICARDO LUIZ LANGE NESS
Presidente do Conselho Universitário
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° 49/CONSUNI, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020
Período letivo 2020.1
Atividade
Início da matrícula em atividades acadêmicas que não prevêem aulas
Demanda de turmas pelas coordenações para período 2020.1
Feriado Nacional – Confraternização Universal
Feriado Municipal em Icó – Dia da Consagração do Senhor do Bonfim
Oferta de turmas pelas Direções de Unidade para período 2020.1
Matrícula online para estudantes da graduação
Ajuste de demanda e oferta pelas coordenações e Direções de
Unidade
Processamento de matrícula da graduação
Matrícula em tempo real pelos estudantes da graduação
Matrícula irrestrita das coordenações
Início do Período letivo (todos os Campi)
Início do período de consolidação de atividades acadêmicas que não
prevêem aulas
Período de trancamento parcial (Demais Campi)
Período de trancamento total (Campus Barbalha)
Período de trancamento total (Demais Campi)
Período de trancamento parcial de atividades acadêmicas que não
prevêem aulas
Segunda de carnaval – Ponto Facultativo - Suspensão das Atividades
Escolares e Administrativas
Terça de carnaval – Ponto Facultativo - Suspensão das Atividades
Escolares e Administrativas
Quarta-feira de Cinzas – Ponto Facultativo até as 14 horas Suspensão das Atividades Escolares e Administrativas até as 14 horas
Demanda de turmas pelas coordenações para período 2020.2
(Campus Barbalha)
Demanda de turmas pelas coordenações para período 2020.2
(Demais Campi)
Feriado Municipal em Crato – Dia de São José
Recesso Escolar e Administrativo nos demais campi – Dia de São José
Oferta de turmas pelas Direções de Unidade para período 2020.2 (Campus
Barbalha)
Oferta de turmas pelas Direções de Unidade para período 2020.2 (Demais
Campi)

Período
30/12/2020
30/12/2020 até 13/01/2021
01/01/2021
06/01/2021
06/01/2021 até 20/01/2021
21/01/2021 até 24/01/2021
25/01/2021 até 27/01/2021
28/01/2021 e 29/01/2021
30/01/2021 até 12/02/2021
30/01/2021 até 12/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021 a 27/03/2021
01/02/2021 a 03/04/2021
01/02/2021 a 24/04/2021
01/02/2021 até 10/05/2021
15/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
08/03/2021 a 22/03/2021
08/03/2021 a 31/03/2021
19/03/2021
22/03/2021 a 10/04/2021
22/03/2021 a 23/04/2021

Feriado Municipal em Juazeiro do Norte – Aniversário de Padre Cícero
Feriado Estadual – Data Magna do Ceará
Quinta-feira Santa – Recesso Escolar e Administrativo
Feriado Nacional – Paixão de Cristo
Término do Período letivo (Campus Barbalha)
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de
curso (inc. III, art. 318) (Campus Barbalha)
Período de Avaliações finais (Campus Barbalha)
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas
(Campus Barbalha)
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de
estudantes formados (Campus Barbalha)
Feriado Nacional – Tiradentes
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de
curso (inc. III, art. 318) (Demais Campi)
Feriado Nacional – Dia do Trabalho
Término do período de trancamento parcial de atividades acadêmicas que não
prevêem aulas
Término do Período letivo (Demais Campi)
Período de Avaliações finais (Demais Campi)
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas
(Demais Campi)
Término do período de consolidação de atividades acadêmicas que não
prevêem aulas
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de
estudantes formados (Demais Campi)

24/03/2021
25/03/2021
01/04/2021
02/04/2021
03/04/2021
05/04/2021 e 06/04/2021
05/04/2021 a 09/04/2021
05/04/2021 a 10/04/2021
11/04/2021
21/04/2021
28/04/2021 a 30/04/2021
01/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
11/05/2021 a 15/05/2021
11/05/2021 a 17/05/2021
17/05/2021
18/05/2021

Período letivo 2020.2
Atividade
Início da vigência do período letivo 2020.2 (Campus Barbalha)
Mudança do status para “Ativo” de estudantes em mobilidade, suspensos por
trancamento total e suspenso aguardando retorno (Campus Barbalha)
Matrícula online para estudantes da graduação (Campus Barbalha)
Ajuste de demanda e oferta pelas coordenações e Direções de Unidade
(Campus Barbalha)
Processamento de matrícula da graduação (Campus Barbalha)
Matrícula em tempo real pelos estudantes da graduação (Campus Barbalha)
Matrícula irrestrita das coordenações (Campus Barbalha)
Início do Período Letivo (Campus Barbalha)
Período de trancamento total (Campus Barbalha)
Início da vigência do período letivo 2020.2 (Demais Campi)
Início da matrícula em atividades acadêmicas que não prevêem aulas
Mudança do status para “Ativo” de estudantes em mobilidade, suspensos por
trancamento total e suspenso aguardando retorno (Demais Campi)
Matrícula online para estudantes da graduação (Demais Campi)
Ajuste de demanda e oferta pelas coordenações e Direções de Unidade
(Demais Campi)
Processamento de matrícula da graduação (Demais Campi)
Matrícula em tempo real pelos estudantes da graduação (Demais Campi)
Matrícula irrestrita das coordenações (Demais Campi)

Período
12/04/2021
12/04/2021
12/04/2021 a 14/04/2021
12/04/2021 a 14/04/2021
15/04/2021 a 16/04/2021
19/04/2021 até 30/04/2021
19/04/2021 até 30/04/2021
19/04/2021
19/07/2021 até 06/08/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021 a 22/05/2021
24/05/2021 a 26/05/2021
27/05/2021 e 29/05/2021
31/05/2021 até 11/06/2021
31/05/2021 até 11/06/2021

Recesso Escolar e Administrativo em Barbalha – Pau da Bandeira (Sujeito a
alteração por está vinculado ao calendário do município de Barbalha para o
ano de 2021)
Início do Período letivo (Demais Campi)
Início do período de consolidação de atividades acadêmicas que não prevêem
aulas
Período de trancamento parcial (Demais Campi)
Período de trancamento total (Demais Campi)
Período de trancamento parcial de atividades acadêmicas que não prevêem
aulas
Corpus Christi – Ponto Facultativo – Suspensão das Atividades Escolares e
Administrativas
Demanda de turmas pelas coordenações para período 2021.1 (Campus
Barbalha)
Feriado Municipal em Brejo Santo – Aniversário de morte do Dep. Wellington
Landim
Feriado Municipal em Barbalha – Dia do Padroeiro
Feriado Municipal em Crato – Aniversário do Município
Oferta de turmas pelas Direções de Unidade para período 2021.1 (Campus
Barbalha)
Demanda de turmas pelas coordenações para período 2021.1 (Demais Campi)
Feriado Municipal em Juazeiro do Norte – Aniversário da Cidade
Término do Período letivo (Campus Barbalha)
Oferta de turmas pelas Direções de Unidade para período 2021.1 (Demais
Campi)
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de
curso (inc. III, art. 318) (Campus Barbalha)
Período de Avaliações finais (Campus Barbalha)
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas
(Campus Barbalha)
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de
estudantes formados (Campus Barbalha)
Feriado Municipal em Barbalha – Aniversário da Cidade
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de
curso (inc. III, art. 318) (Demais Campi)
Feriado Municipal em Brejo Santo - Dia do Município
Feriado Municipal em Crato – Dia da Padroeira
Término do período de trancamento parcial de atividades acadêmicas que não
prevêem aulas
Término do Período letivo (Demais Campi)
Feriado Nacional – Independência do Brasil
Período de Avaliações finais (Demais Campi)
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas
(Demais Campi)
Término do período de consolidação de atividades acadêmicas que não
prevêem aulas
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de
estudantes formados (Demais Campi)
Feriado Municipal em Juazeiro do Norte – Nossa Senhora das Dores

31/05/2021

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021 até 24/07/2021
31/05/2021 até 20/08/2021
31/05/2021 até 06/09/2021
03/06/2021
07/06/2021 a 25/06/2021
09/06/2021
13/06/2021
21/06/2021
21/06/2021 até 16/07/2021
19/07/2021 até 06/08/2021
22/07/2021
07/08/2021
09/08/2021 até 27/08/2021
09/08/2021
09/08/2021 até 12/08/2021
09/08/2021 até 13/08/2021
14/08/2021
17/08/2021
23/08/2021
26/08/2021
01/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
07/09/2021
08/09/2021 até 11/09/2021
08/09/2021 até 13/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
15/09/2021

Período letivo 2021.2
Atividade
Início da vigência do período letivo 2021.1 (Campus Barbalha)
Mudança do status para “Ativo” de estudantes em mobilidade, suspensos por
trancamento total e suspenso aguardando retorno (Campus Barbalha)
Matrícula online para estudantes da graduação (Campus Barbalha)
Ajuste de demanda e oferta pelas coordenações e Direções de Unidade
(Campus Barbalha)
Processamento de matrícula da graduação (Campus Barbalha)
Matrícula em tempo real pelos estudantes da graduação (Campus Barbalha)
Matrícula irrestrita das coordenações (Campus Barbalha)
Início do Período letivo (Campus Barbalha)
Período de trancamento total (Campus Barbalha)
Início da vigência do período letivo 2021.1 (Demais Campi)
Início da matrícula em atividades acadêmicas que não prevêem aulas
Mudança do status para “Ativo” de estudantes em mobilidade, suspensos por
trancamento total e suspenso aguardando retorno (Demais Campi)
Matrícula online para estudantes da graduação (Demais Campi)
Ajuste de demanda e oferta pelas coordenações e Direções de Unidade
(Demais Campi)
Processamento de matrícula da graduação (Demais Campi)
Matrícula em tempo real pelos estudantes da graduação (Demais Campi)
Matrícula irrestrita das coordenações (Demais Campi)
Início do Período letivo (Demais Campi)
Início do período de consolidação de atividades acadêmicas que não prevêem
aulas
Período de trancamento parcial
Período de trancamento total (Demais Campi)
Feriado Municipal em Brejo Santo – São Francisco
Feriado Nacional – Dia de Nossa Senhora Aparecida
Dia do Professor - Recesso Escolar e Administrativo
Feriado Municipal em Icó – Dia do Município
Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo – Suspensão das Atividades
Escolares e Administrativas
Feriado Nacional – Dia de Finados
Demanda de turmas pelas coordenações para período 2021.2 (Demais Campi)
Demanda de turmas pelas coordenações para período 2021.2 (Campus
Barbalha)
Feriado Nacional – Proclamação da República
Oferta de turmas pelas Direções de Unidade para período 2021.2 (Demais
Campi)
Oferta de turmas pelas Direções de Unidade para período 2021.2 (Campus
Barbalha)
Feriado Municipal em Barbalha – Imaculada Conceição
Feriado Municipal em Icó – Padroeira Nossa Senhora da Expectação
Término do Período letivo (Campus Barbalha)
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de
curso (inc. III, art. 318) (Campus Barbalha)
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de
curso (inc. III, art. 318) (Demais Campi)

Período
16/08/2021
16/08/2021
16/08/2021 até 19/08/2021
20/08/2021 e 25/08/2021
26/08/2021 e 27/08/2021
30/08/2021 até 10/09/2021
30/08/2021 até 10/09/2021
30/08/2021
30/08/2021 até 20/12/2021
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2021 até 19/09/2021
20/09/2021 a 22/09/2021
23/09/2021 e 24/09/2021
27/09/2021 até 08/10/2021
27/09/2021 até 08/10/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021 até 20/11/2021
27/09/2021 até 20/12/2021
04/10/2021
12/10/2021
15/10/2021
25/10/2021
28/10/2021
02/11/2021
08/11/2021 até 26/11/2021
08/11/2021 até 26/11/2021
15/11/2021
22/11/2021 até 10/12/2021
22/11/2021 até 10/12/2021
08/12/2021
18/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
21/12/2021

Período de Avaliações finais (Campus Barbalha)
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas
(Campus Barbalha)
Véspera de Natal – Ponto Facultativo após às 14 horas - Suspensão das
Atividades Escolares e Administrativas após às 14 horas
Feriado Nacional – Natal
Recesso Final de Ano (sujeito a alteração)
Período de trancamento parcial de atividades acadêmicas que não prevêem
aulas
Término do Período letivo (Demais Campi)
Período de Avaliações finais (Demais Campi)
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas
(Demais Campi)
Término do período de consolidação de atividades acadêmicas que não
prevêem aulas
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de
estudantes formados (Campus Barbalha)
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de
estudantes formados (Demais Campi)

21/12/2021 até 23/12/2021
21/12/2021 até 27/12/2021
24/12/2021
25/12/2021
27 a 31/12/2021
08/01/2022
08/01/2022
10/01/2022 até 13/01/2022
10/01/2022 até 14/01/2022
A definir
28/12/2021
17/01/2022

