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Documento complementar à Etapa III, concernente ao segundo bimestre de 2021/1 

 

Conforme descrito na Etapa III do Plano de Contingência para a prevenção, monitoramento e 

controle do novo coronavírus – Covid-19, faz-se necessário manter monitoramento constante do 

cenário interno e externo, para análise de conjuntura e realinhamento de decisões, se necessário, a 

partir das recomendações dos órgãos públicos e da avaliação do contexto institucional. Neste sentido, 

fez-se a previsão de, para o segundo bimestre de 2021/1, reavaliar a opção adotada pela Instituição 

para a condução das atividades acadêmicas.  

Desta forma, na Universidade de Passo Fundo, deliberou-se pela manutenção do modelo 

híbrido na graduação, até o final do primeiro semestre letivo: assim, as disciplinas teóricas seguem 

na modalidade do ensino remoto emergencial, com interação on-line síncrona e assíncrona por meio 

de ambiente virtual de aprendizagem. As atividades práticas e os estágios curriculares 

supervisionados, por sua vez, poderão ser realizados presencialmente, de acordo com o planejamento 

elaborado por cada curso, por meio do Núcleo Docente Estruturante, e em execução. As orientações 

e bancas de TCC deverão ocorrer de forma remota, salvo nas situações em que a presencialidade é 

imprescindível pela natureza prática da proposta. A Instrução Normativa VRGRAD 03/2021, 

expedida em 20 de abril de 2021, normatiza os procedimentos relativos à decisão e dá outras 

providências a serem observadas, ratificando a atenção aos protocolos de saúde. 

Entende-se pertinente, por sua vez, passar a avaliar, a partir das demandas encaminhadas pelos 

cursos de graduação, a possibilidade de se flexibilizar o retorno presencial e gradual de projetos de 

extensão da UPF, no campus central e na estrutura multicampi. A autorização, para tanto, está 

condicionada à avaliação dos setores institucionais competentes quanto à análise das condições de 

execução das atividades, em permanente observância aos protocolos de saúde, para manutenção de 

um ambiente seguro e adequado aos envolvidos. Igualmente, projeta-se a realização presencial do 

vestibular de inverno 2021 para o curso de Medicina, exclusivamente, no final do mês de junho, a 

depender, todavia, da análise do cenário regional e institucional mais próximo à data de execução. 



Em relação ao Centro de Ensino Médio Integrado UPF (CEMI), ratifica-se o planejamento 

proposto da retomada presencial das atividades para os cursos de educação profissional técnica de 

nível médio, seja no campus Passo Fundo, Casca ou Soledade.  Por sua vez, para o Ensino Médio 

regular, define-se pela manutenção do modelo híbrido, mesclando-se momentos presenciais e 

remotos, a partir de uma dinâmica de revezamento das turmas, cada qual subdividida em dois grupos. 

Neste documento complementar ao Plano de Contingência da FUPF, registra-se, ainda, 

alteração no protocolo em relação à aferição da temperatura corporal, tendo em vista: a) os esforços 

despendidos pela Instituição no combate e no enfrentamento à pandemia; b) os Decretos Estaduais 

que legislam sobre os protocolos sanitários; c) o Plano de Contingência da FUPF que restringe a 

circulação de pessoas no Campus; d) a retomada gradual às atividades acadêmicas.  Assim, a aferição 

de temperatura corporal será descentralizada e ocorrerá mediante demanda, na(s) Sala(s) de 

Isolamento instalada(s) no Campus I, no Campus II e na estrutura multicampi, onde termômetros 

clínicos estarão disponíveis à comunidade acadêmica para utilização.   

As Salas de Isolamento estão assim localizadas: 

a) No Campus I – ICB, FAMV, FAED e CEMI; 

b) No Campus II – FM; 

c) Na estrutura multicampi – Campus Carazinho Mini auditório, Campus Casca Sala 101, 

Campus Sarandi Sala 14, Campus Soledade Sala 3A e Campus Lagoa Vermelha Sala 105.  

 

O Centro de Ensino Médio Integrado UPF manterá a aferição da temperatura conforme 

protocolo institucional já divulgado à comunidade escolar.   
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