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Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

 FASES DO PROGRAMA DE RETOMADA PRESENCIAL PROGRESSIVO E SUAS CARACTERÍSTICAS

aulas teóricas em EaD
emergencial;
estágios de último ano;
adaptação das aulas práticas
possíveis para o EaD
emergencial.

aulas teóricas em EaD
emergencial;
gravações de aulas práticas;

1

aulas práticas prioritárias em
locais externos à UFCSPA.

Fase 4

ADMINISTRATIVAS:

GRADUAÇÃO:

manutenção de todas as
atividades administrativas que
puderem ser realizadas de forma
remota;
atividades presenciais essenciais,
mediante escalas de trabalho e
grupos fixos.

Fase 5

ADMINISTRATIVAS:

GRADUAÇÃO:

reavaliação e retomada gradual
de todas as atividades presenciais.

reavaliação e retomada gradual
de todas as atividades presenciais.

Fase 2
ADMINISTRATIVAS:

GRADUAÇÃO:

manutenção de todas as
atividades administrativas que
puderem ser realizadas de forma
remota;
atividades presenciais essenciais,
mediante escalas de trabalho e
grupos fixos.

Fase 3

ADMINISTRATIVAS:

GRADUAÇÃO:

manutenção de todas as
atividades administrativas que
puderem ser realizadas de forma
remota;
atividades presenciais essenciais,
mediante escalas de trabalho e
grupos fixos.

Fase 0

atividades essenciais que não
podem ser realizadas de forma
remota e excepcionais conforme 
necessidades institucionais.

ADMINISTRATIVAS:

GRADUAÇÃO:

Fase 1

ADMINISTRATIVAS:

GRADUAÇÃO:

manutenção de todas as
atividades administrativas que
puderem ser realizadas de forma
remota.

aulas teóricas em EaD 
emergencial;
atividades excepcionais
mediante autorização da
PROGRAD e análise do COE;
plano de recuperação de
atividades com ofertas extras de
disciplinas práticas: cursos de 
verão, cursos de inverno,
cursos de férias.

PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO:

oferta de disciplinas EaD
emergencial;
atividades excepcionais mediante
autorização da ProPPG e análise
do COE;
processos de seleção com etapas 
presenciais.

EXTENSÃO:
reuniões, eventos e cursos realizados
de modo remoto;
atividades presenciais com grupos
reduzidos.

PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO:

EXTENSÃO:

reavaliação e retomada gradual
de todas as atividades presenciais.

reavaliação e retomada gradual
de todas asatividades presenciais.

aulas teóricas em EaD 
emergencial;
aulas práticas prioritárias
pendentes nos laboratórios e
espaços da UFCSPA: retorno
gradual das atividades
presenciais priorizando turmas
próximas à formatura
(prioridade 1).

PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO:

oferta de disciplinas, 
processe seletivo para 
ingresso nos PPGs, defesas 
de mestrado e doutorado 
em EaD emergencial;
extensão dos prazos das
pesquisas prioritárias: teses e
dissertações com prazo final em
junho de 2022, projetos de
pesquisa com fomento, cujo
prazo final é dezembro de 2021,
outras pesquisas mediante
justificativa;
retorno de projetos de pesquisa
que envolvam sujeitos/pacientes.

EXTENSÃO:
reuniões, eventos e cursos realizados
de modo remoto;
organização dos espaços externos
para a realização de atividades
presenciais emergenciais;
realização de atividades presenciais
permitidas pelos locais de prática
externos.

oferta de disciplinas, 
processe seletivo para 
ingresso nos PPGs em 
EaD emergencial;
retorno dos demais projetos,
independentemente do prazo
previsto de término;
retorno (opcional) das defesas
de forma presencial, sem
público ou com público reduzido
e mediante justificativa e
autorização da ProPPG;
atividades presenciais
excepcionais mediante 
autorização da ProPPG e 
análise do COE.

aulas teóricas em EaD 
emergencial;
aulas presenciais nos 
laboratórios e espaços da 
UFCSPA: finalização das
atividades práticas pendentes 
do ano de 2020
(Prioridades 2 e 3).

PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO:

EXTENSÃO:
reuniões, eventos e cursos realizados
de modo remoto;
realização de atividades presenciais 
permitidas pelos locais de prática
externos.

PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO:

oferta de disciplinas, 
processe seletivo para 
ingresso nos PPGs, defesas 
de mestrado e doutorado 
em EaD emergencial;
pesquisas com foco na 
Covid-19 e manutenção 
das pesquisas prioritárias;
acesso aos laboratórios
multiusuários de pesquisa 
e atividades das residências 
seguindo rigorosos 
protocolos.

EXTENSÃO:
todas as atividades em EaD
emergencial.

PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO:

oferta de disciplinas, processo
seletivo para ingresso nos PPGs,
defesas de mestrado e doutorado
em EaD emergencial;
extensão dos prazos das pesquisas
prioritárias: teses e dissertações
com prazo final em junho de 2022,
projetos de pesquisa com fomento,
cujo prazo final é dezembro de
2021, outras pesquisas mediante
justificativa;
ampliação dos horários de
utilização aos laboratórios
multiusuários.

reuniões, eventos e cursos realizados
de modo remoto.

EXTENSÃO:
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2021
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