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Governo do Estado de Roraima 
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº. 25, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.

 
“Dispõe sobre a regulamentação do regime especial para o retorno
gradual das atividades acadêmicas da Universidade Estadual de Roraima
- UERR, e revoga a Resolução nº 01, de 26 de junho de 2020.”

 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto da UERR, em seu Art.
22, aprovado pelo Decreto nº. 24.022-E, de 10 de outubro de 2017, e a Decisão Judicial proferida nos
autos do Processo n°. 0839999-17.2019.8.23.0010, com base na Lei Complementar n°. 053, de 31 de
dezembro de 2001, por meio de decisão Ad Referendum em 21 de outubro de 2021, e

 
CONSIDERANDO a necessidade do retorno gradual às atividades letivas presenciais;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/RR nº. 29/2020 de 17 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 233 de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Plano Institucional de Prevenção COVID-19;
CONSIDERANDO o calendário de vacinação para a COVID-19 que prevê a

imunização completa de docentes e discentes;
CONSIDERANDO o avanço no processo de imunização completa de toda a população

Roraimense;
CONSIDERANDO a implementação de normas de biossegurança e de distanciamento

físico adotadas pela Universidade Estadual de Roraima, em consonância com o que estabelece as
secretarias Municipal e Estadual de Saúde,

 
 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º Regulamentar o Regime Acadêmico Especial (RAE) para o retorno gradual das

atividades acadêmicas presenciais da Universidade Estadual de Roraima (UERR).
 
Art. 2º São contempladas aqui as atividades teóricas e/ou práticas de ensino, pesquisa e

extensão.
 
Art.3º O Regime Acadêmico Especial (RAE) tem caráter temporário e emergencial

enquanto perdurar os efeitos da pandemia da COVID-19.
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Art. 4º Entende-se como RAE as seguintes modalidades:
§ 1º - atividades acadêmicas Integralmente Presenciais.
I – atividade totalmente presencial realizada nas salas de aula dos campi da Universidade

Estadual de Roraima (UERR);
II – para a atividade totalmente presencial deverão ser respeitadas as diretrizes e normas

de biossegurança e de distanciamento físico adotadas pela Universidade Estadual de Roraima (UERR), em
consonância com o que estabelece as secretarias Municipal e Estadual de Saúde;

III - para o planejamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na modalidade
Integralmente Presencial, deverá ser observado o distanciamento mínimo entre os acadêmicos, conforme
diretrizes definidas pelo Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano de Prevenção à COVID-
19 no âmbito da Universidade Estadual de Roraima (UERR);

IV – na realização da modalidade Integralmente Presencial é dispensada a gravação e
disponibilização das atividades acadêmicas para os alunos faltosos;

V - será concedido tratamento excepcional ao aluno de disciplina Integralmente
Presencial quando se enquadrar em qualquer categoria prevista no Decreto-Lei n° 1.044/69, Lei Federal
6.202/75 e na Lei 9.394/96, nos termos da Res. UERR/CONUNI Nº 11/2010;

VI  - o tratamento excepcional aqui indicado está condicionado à apresentação de laudo
ou atestado médico e consistirá em adaptação ao modelo remoto assíncrono, apenas durante a vigência da
dispensa médica.

§ 2º – atividades acadêmicas Integralmente Remotas.
 I – atividade totalmente remota, de caráter temporário, adotada especificamente para

manter o distanciamento social, seguindo os princípios do ensino presencial. Para esta modalidade é
recomendada a utilização das tecnologias digitais para realização de aulas expositivas transmitidas por
vídeo ou webconferência, prevendo a interação ao vivo com os alunos, bem como a organização de tarefas
que devem ser realizadas e enviadas por meio de uma plataforma on-line;

II – as atividades de ensino, pesquisa e extensão deverão ter mediação pedagógica
assentada nas tecnologias digitais da informação e comunicação, possibilitando a interação estudante-
docente-conhecimento;

III – para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão é recomendada a
utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) adotado pela Universidade Estadual de
Roraima (UERR);

IV - as avaliações deverão ser realizadas de forma remota, recomendando-se a utilização
dos recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Estadual de Roraima (UERR);

V – o plano de ensino das disciplinas de graduação e pós-graduação devem discriminar a
modalidade adotada, apresentando em sua metodologia o estabelecimento da carga horária das atividades
síncronas e assíncronas, trazendo em detalhes as informações sobre a justificativa da modalidade
escolhida, a metodologia pedagógica utilizada, a integração entre os processos pedagógicos e as
tecnologias digitais, bem como a descrição de como as atividades letivas serão desenvolvidas para o
cumprimento da carga horária;

VI - o item recursos didáticos do plano de ensino deverá trazer em detalhes quais serão
os recursos de tecnologia digital utilizados, sua justificativa, sua concepção em relação à metodologia
pedagógica adotada e quais as contribuições para o processo de ensino-aprendizagem;

VII - é obrigatório que no mínimo 50% da carga horária total da disciplina seja realizada
por meio de encontros síncronos (vídeo ou webconferências) a serem realizados, preferencialmente, por
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Estadual de Roraima (UERR);

VIII - cabe ao NDE/Colegiado dos cursos de graduação e pós-graduação, ouvido os
professore(a)s das disciplinas, estabelecer os critérios e decidir quais disciplinas serão ofertadas de forma
Integralmente Remota, se for o caso.

§ 2º – atividades acadêmicas híbridas.
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I – atividade híbrida acontece quando se alterna entre períodos remotos e presenciais,
sendo que o contexto de ensino híbrido pode ser realizado por meio do uso de metodologias ativas nos
processos pedagógicos;

II – nos momentos remotos, as atividades de ensino, pesquisa e extensão deverão ter
mediação pedagógica assentada nas tecnologias digitais da informação e comunicação, possibilitando a
interação estudante-docente-conhecimento;

III – para a disponibilização dos materiais de estudos, realização das atividades síncronas
e assíncronas no desenvolvimento dos processos de ensino, pesquisa e extensão é recomendada a
utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) adotado pela Universidade Estadual de
Roraima (UERR);

IV - para as disciplinas da graduação e pós-graduação no formato híbrido, as avaliações
tradicionais em formato de provas, sejam elas objetivas ou subjetivas, deverão obrigatoriamente ser
realizadas de forma presencial;

V – o plano de ensino das disciplinas de graduação e pós-graduação devem discriminar a
modalidade adotada, apresentando em sua metodologia a proporção entre a carga horária remota e
presencial, trazendo em detalhes as informações sobre a justificativa da modalidade escolhida, a
metodologia pedagógica utilizada, a integração entre os processos pedagógicos e as tecnologias digitais, o
estabelecimento da carga horária das atividades síncronas e assíncronas, bem como a descrição de como as
atividades letivas remotas serão desenvolvidas para o cumprimento da carga horária;

VI - o item recursos didáticos do plano de ensino deverá trazer em detalhes quais serão
os recursos de tecnologia digitais utilizados, sua justificativa, sua concepção em relação à metodologia
pedagógica adotada e quais as contribuições para o processo de ensino-aprendizagem;

VIII – sem prejuízo ao acadêmico, levando-se em consideração as turmas em que o
número de alunos ultrapasse o recomendado pelo Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano
de Prevenção à COVID-19, fica autorizado que o professor estabeleça um sistema de rodízio, levando-se
em consideração a divisão da turma em dois ou mais grupos que deverão se alternar em momentos
presenciais e remotos.

 
Art. 5º Para escolha da modalidade de ensino, conforme o Regime Acadêmico Especial,

o NDE/Colegiado de curso, ouvido os professore(a)s das disciplinas, deverá observar as seguintes
diretrizes:

I - a preservação da vida e da saúde da comunidade acadêmica;
II - a manutenção da qualidade das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e

extensão;
III - a manutenção das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão planejadas

pelos colegiados de curso ou previstas nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), adaptando-as a uma das
modalidades do Regime Acadêmico Especial (RAE) conforme o artigo 4º desta resolução;

IV - a possibilidade da quebra de pré-requisitos para a viabilização da integralização da
matriz curricular pelos acadêmicos, desde que aprovada pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs)
e/ou colegiado dos Cursos;

V - a possibilidade de flexibilização da metodologia das disciplinas para, quando
necessário, oportunizar a igualdade de acesso às atividades acadêmicas;

VI - a contínua reavaliação pelos NDEs e Colegiados sobre as decisões pedagógicas
assumidas, e, quando necessário, a substituição de medidas consideradas ineficientes;

VII - a disposição docente na direção da incorporação de metodologias de ensino que
considerem as tecnologias digitais de comunicação e informação;

VIII – o quantitativo de docentes e acadêmicos que se enquadram em grupo de risco ou
residem com alguém de grupo de risco;

IX – o quantitativo de pessoas por sala, tendo em vista as diretrizes estabelecidas pelo
Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano de Prevenção à COVID-19, em conformidade



25/11/2021 08:20 SEI/GRR - 3188268 - Resolução

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3588862&infra_sistema… 4/5

com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde;
X – a modificação da modalidade da atividade acadêmica durante o transcurso da

disciplina, desde que seja deliberado pelo NDE/Colegiado dos cursos e encaminhada a ata com a decisão à
Direção de Graduação ou Pós-Graduação;

XI – para a implementação das disciplinas na modalidade “atividades acadêmicas
Integralmente Remotas” o NDE/Colegiado dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, ouvido o
professor(a) da disciplina, deverá levar em consideração o limite máximo de 40% por turma do semestre
letivo; 

 
Art. 6º As Coordenações deverão encaminhar até a data estabelecida no Calendário

Acadêmico o Planejamento Semestral do Curso de Graduação ou Pós-Graduação - com as indicações de
quais disciplinas serão ofertadas nas modalidades Integralmente Remotas, Integralmente Presenciais ou
Híbridas - para a Direção de Graduação ou Pós-Graduação, conforme modelo a ser disponibilizado.

 
Art. 7º Todo encontro via vídeo ou webconferência deve ser gravado e disponibilizado

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Estadual de Roraima (UERR) ou na
plataforma escolhida pelo professor da disciplina.

 
Art. 8º Cabe à PROEG, por meio do NEaD, disponibilizar salas de aula virtuais na

plataforma Moodle, para todas as disciplinas da graduação e pós-graduação que adotarem o modelo
Integralmente Remoto ou Híbrido, como Ambiente Virtual de Aprendizagem para a disponibilização de
material digital, atividades e vídeos.

§1º A organização da sala de aula virtual, com a disponibilização de material e
atividades, é de responsabilidade do professor da respectiva disciplina.

§ 2º O Ambiente Virtual de Aprendizagem adotado oficialmente pela Universidade
Estadual de Roraima é o Moodle, nesse sentido, o NEaD abstém-se de realizar capacitações e orientações
relacionadas a qualquer outra plataforma.

 
Art. 9º Conforme legislação vigente, caberá a Universidade Estadual de Roraima

(UERR), por meio das Direções de Campi, garantir as condições sanitárias adequadas para a realização
das atividades no formato Integralmente Presencial e nos momentos presenciais do formato Híbrido,
adequando quando necessário, o protocolo de biossegurança, realizando adequação do espaço físico e
promovendo o monitoramento de possível aglomerações.

 
Art. 10 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário, em especial a Resolução UERR/CONUNI nº. 01, de 26 de junho de 2020.
 
 

REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS 
Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por Regys Odlare Lima de Freitas, Presidente do Conselho
Universitário, em 01/11/2021, às 12:12, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar
informando o código verificador 3188268 e o código CRC 9F76B699.

https://sei.rr.gov.br/autenticar
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