
Pergunta 4 - Vamos cumprir integralmente os con-
teúdos e a carga horária dos planos de ensino?

Resposta: Neste momento de excepcionalidade os planos de ensino serão mais expres-
sivos na valorização de acolhimento, de reflexões e de produções possíveis. Os conteú-
dos e horas de aula serão flexibilizados e adaptados ao tempo de atividades nos  módu-
los, e às ferramentas digitais utilizadas.

Pergunta 5 - As atividades práticas das disciplinas 
e estágios serão repostos presencialmente?

Resposta: Não podemos precisar um calendário de retorno às atividades presenciais, 
mas um calendário para as práticas que não ocorreram de modo remoto,  certamente 
será pensado pelo conjunto de setores da FAP/Unespar.

Pergunta 6 - Como serão as avaliações nas

disciplinas?

Resposta: As avaliações deverão privilegiar o processo  DIAGNÓSTICO das atividades 
realizadas pelos estudantes,   considerar aspectos reflexivos, formativos e produção 
intelectual na área. Sempre em escala alternada entre disciplinas a fim de não sobrecar-
regar os estudantes.

Pergunta 7 - O que vale como atividade remota?

Resposta: Videochamadas, tutoriais, lives, atividades registradas e acompanhadas nas 
plataformas Moodle, Teams e G-suite etc., conforme orientação em cada disciplina.

Pergunta 8 - Quais são as garantias de que o que 
for feito de forma remota será validado depois?

Resposta: Temos orientação dos Centros de Área de Arte e de  Música e Musicoterapia, 
assim como a manisfestação documentada  da Prograd/Unespar de que as atividades 
formativas realizadas e  aprovadas nos Colegiados dos Cursos serão validadas.

Pergunta 9- Não tenho meios eletrônicos para par-
ticipação em atividades remotas. O que faço? 

Resposta: Relate suas dificuldades aos professores e  entre em contato com o Comitê de 
Apoio do Campus II/FAP que está em campanha para doação de equipamentos  eletrônic-
os ( Direitos Humanos no isolamento social. http://fap.curitiba2.unespar.edu.br/assuntos/cedh)

Também a SETI e a UNESPAR estão buscando meios para planos gratuitos de internet para 
estudantes.

Pergunta 10 - As notas bimestrais serão lançadas 
no SIGES?

Resposta: Neste Momento o SIGES está fechado e estamos aguardando sua abertura pela 
Unespar. Mas os professores podem proceder suas avaliações e registrá-las quando for 
possível. 

Pergunta 11 - Podemos cumprir toda a carga 
horária de uma disciplina de modo remoto? Podemos 
concluir o curso nessa modalidade?
 

Resposta: Sim. A carga horária de uma disciplina pode ser cumprida remotamente durante 
o período de pandemia e aulas presencias suspensas na Unespar. O professor juntamente 
com cada colegiado de curso pode decidir sobre isso.  A conclusão de cursos  de Gradu-
ação com atividades virtuais (4o. Ano) também pode ser avaliada nos colegiados.

Pergunta 12 - Como serão as reposições de aulas e 
horas das disciplinas?

Resposta: Até o momento não temos calendário de reposição presencial, uma vez que 
essas atividades estão suspensas na Unespar. Contudo, os colegiados poderão organizar 
reposições não presenciais durante este período.

FAQS
PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES SOBRE 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO CAMPUS II-UNESPAR

As respostas apresentadas aqui estão de acordo com as instruções e legislação 
da Unespar para atividades no período de suspensão de aulas remotas (durante 

a pandemia de Covid19);

Este conteúdo será constantemente atualizado pelas demandas de professores 
e estudantes e por novas instruções institucionais, quando elas surgirem.

 

 Pergunta 1 - É obrigatório o cumprimento de 
carga de disciplinas com atividades remotas? 

Resposta:  Nenhum professor  é obrigado a organizar atividades remotas de suas 
disciplinas, mas  a  carga horária da disciplina precisará ser cumprida em algum 
momento, conforme for indicado pela Unespar.

Pergunta 2 - Sou estudante do curso e não 
desejo fazer nenhuma atividade remota. Como 
fica minha situação? .

Resposta: Os estudantes também não são obrigados a participar dos programas 
de atividades remotas de seu curso, mas ficarão igualmente sujeitos às determi-
nações das instâncias superiores para o cumprimento de suas atividades em 
algum momento a ser determinado pela Prograd/Unespar.

Pergunta 3 - Qual a carga horária definida 
para as disciplinas nas atividades remotas?

Resposta:  Cada professor, com anuência do colegiado de curso, vai atribuir uma 
carga horária aos encontros virtuais, atividades e produção acadêmica.
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