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Assunto: Assunto: Orientações relativas ao lançamento de frequência no início do 1º semestre de 2022

 

A Diretoria de Ensino comunica ao corpo docente as orientações rela vas ao lançamento de frequencia  no início do 1º

semestre de 2022:

1. Todos os alunos ausentes às aulas remotas, no período de 10 a 19 de março de 2022, têm direito à

realização de a vidades de compensação de ausências, assim como à realização de eventuais a vidades

de avaliações;

2. Excetuando-se as turmas de ingressantes nos cursos superiores de graduação, cujo registro deve ser

iniciado somente a par r do dia 21 de março de 2021, todas as demais turmas devem ter o registro nos

diários a partir do dia 10 de março de 2022;

3. Caberá aos(às) docentes informar aos(às) alunos(as) as estratégias, datas e prazos para a realização de

a vidades de reposição de conteúdos,  aulas não dadas nesse período ou a vidades de compensação de

faltas rela vas ao periodo de 10 a 19 de março, completando a carga horária prevista para cada disciplina

até o final do periodo letivo estabelecido em calendário.

4. Pedimos aos(às) professores(as) que mantenham, no espaço das disciplinas no Moodle, os

materiais, atividades e registros referentes aos conteúdos ministrados nesse período.

5. A par r do início das aulas presenciais, aulas dadas e frequência dos alunos deverão ser lançadas,

no diário do SUAP, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos contados a partir da data da aula.

6. Lembramos que, em caso de solicitação de informação por pais, responsáveis ou autoridades,

sobre a presença ou ausência dos(as) alunos(as) nas aulas e, caso essa informação não conste nos

registros no SUAP, ela será demandada aos(às) docentes. Portanto, especialmente no caso de

alunos com menos de 18 anos, recomenda-se que a frequência seja lançada diariamente.
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