
O�cio Circular nº 12/2019 - DIGA/CAA/PROGRAD/UFMS

 

Campo Grande, 21 de novembro de 2019.

 

Aos

Senhores Diretores e Chefes das Coordenações de Gestão Acadêmica,

Unidades Administra�vas da UFMS,

 

Considerando o disposto na Resolução Coun nº 164, de 07 de Novembro de
2019, que aprova o Calendário Acadêmico, informamos que o Siscad estará liberado para
lançamento da lista de oferta de disciplinas, nas modalidades presencial e a distância, para o
Período de Verão e para o Período Le�vo de 2020/1, como segue:

 

1. 21 de novembro a 13 de dezembro de 2019: Para cadastro e ajustes da lista
de oferta de disciplinas do Período Le�vo de Verão 2019/2;

 

2. 21  de novembro a 10 de janeiro de 2020: Para cadastro e ajustes da lista de
oferta de disciplinas do Período Le�vo 2020/1.

 

Sobre a Oferta de Disciplinas a Distância:

A par�r do Período Le�vo 2020/1 os cursos de graduação presenciais poderão
ofertar disciplinas a distância, desde que o Projeto Pedagógico de Curso esteja adequado
conforme definido pela PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

 

A coordenação do curso poderá elaborar a oferta das disciplinas considerando
carga horária presencial e/ou a distância de acordo com a especificidade de cada disciplina. A
carga horária a distância deve ser múl�pla de 17h. Somente disciplinas teóricas poderão ser
ofertadas na modalidade a distância. Somente a parte teórica das disciplinas que envolvam
a�vidades teóricas e prá�cas poderá ser oferecida na modalidade a distância.

 

Para ministrar disciplina na modalidade a distância, o professor deve ser
credenciado pela SEAD. O credenciamento será realizado por meio de: a) par�cipação em
curso de formação EaD (60h) ofertado pela SEAD; ou b) seleção em Edital de Credenciamento
que irá analisar a formação em EaD dos candidatos.

 

Não haverá agendamento de espaço �sico para a carga horária ministrada a
distância, exceto para avaliações presenciais. Neste caso, o professor é responsável pela
referida reserva.



 

Sobre a Oferta de Turma Livre:

Cada disciplina pode oferecer vagas des�nadas aos estudantes que já tenham
cursado a disciplina com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) e que
tenham sido reprovados por nota, com média de aproveitamento igual ou superior a quatro
(4,0). Não haverá choque de horários para os estudantes matriculados nestas vagas.

 

Capacitação:

Embora já tenhamos realizado o treinamento do novo módulo de Lista de
Oferta, realizaremos uma reunião para esclarecer dúvidas sobre o lançamento da oferta:

 - Unidades da SEDE: Dia 25/11, segunda-feira, das 13:30 às 15:00 no
Laboratório da SEAD.

 - Unidades de outros municípios: Dia 25/11, segunda-feira, das 15:30 às 17:00
– Via Vídeo Conferência.

 

Solicitamos que os responsáveis pelo lançamento da oferta par�cipem da
Capacitação.

 

 

Daniele da Rocha Dantas

Chefe da Diga/CAA/Prograd em exercício.

 

Cris�ano Costa Argemon Vieria,

Chefe da CAA/Prograd.

Documento assinado eletronicamente por Daniele da Rocha Dantas, Chefe
de Divisão, Subs�tuto(a), em 21/11/2019, às 11:35, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Costa Argemon Vieira,
Chefe de Coordenadoria, em 21/11/2019, às 13:26, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1636268 e o código CRC 50778C84.
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