Planejamento didático
Planejamento Anual de 2023 e
do 1º Quadrimestre de 2023
Coordenação Geral dos Cursos de Graduação - CGCG
Pró-Reitoria de Graduação - ProGrad

Principais Diretrizes Para o Planejamento - 2023
-

Formato da oferta: planejamento totalmente presencial;

-

Planejamento anual da oferta de disciplinas - detalhamento da oferta para o primeiro quadrimestre de
2023.

-

O planejamento anual dos cursos de ingresso está disponível na planilha
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JkuZYDtMs4HYlYJcps1PhN9qxZLcqJUn6JmzJJABVMQ/edit?usp=
sharing

-

-

Impactos do retorno do ingresso no segundo quadrimestre do ano:
○

Necessidade de atendimento de mais quadrimestres ideais no ano.

○

cursos de ingresso - 2023 em diante; cursos específicos 2024 em diante.

Para o planejamento dos horários para o Q1.2023, é importante que os cursos verifiquem o planejamento
de horários dos cursos de ingresso.

Principais Diretrizes Para o Planejamento - 2023
-

Turmas dos cursos de ingresso: as turmas e vagas estão especificadas na planilha
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d3rrEPNk71KgNeN5tdAH1norZgPeKWb/edit?usp=sharing&ouid=102930074593000791799&rtpof=true&sd=
true

-

Os nomes dos docentes para essas turmas devem ser enviados às direções de centro, para
encaminhamento aos cursos de ingresso até 03/10.

-

O Q1, com oferta 100% presencial, se dará sob restrições adicionais de espaço em relação
ao período pré-pandemia. O planejamento deve tomar como referência os projetos
pedagógicos dos cursos, pois teremos mais restrições para ofertar turmas de demanda
reprimida.

Fases para inserção de turmas no sistema
Fase 1 - Cursos de Ingresso - Salas e Laboratórios
Fase 2 - Comuns das Engenharias - Laboratórios
Fase 3 - Demais Cursos - Laboratórios
Fase 4 - Conferência CLDs
Fase 5 - Demais Cursos - Salas de aula selecionadas para cada curso
Fase 6 - Todos os cursos - Todas as salas e laboratórios
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