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OFÍCIO Nº. 058/2021/CCS  

 

Vitória (ES), 10 de setembro de 2021. 

 

À  

 Pró-Reitoria de Graduação 

 

Assunto: Informações sobre afastamento e amparo legal em tempos de pandemia. 

 

Desejando encontrá-los bem, cumprimento-os cordialmente. 

 

Vimos elencar à Pro-Reitoria algumas dúvidas surgidas durante as atividades 
acadêmicas no modelo de ensino híbrido no CCS, considerando os protocolos de 
Biossegurança utilizados em tempos de pandemia na Clínica Escola Integrada em Saúde -
CEIS. As dúvidas são referentes, principalmente, ao estudante estagiário em Amparo Legal 
e afastado pelo protocolo de Biossegurança, considerando que o estágio curricular 
obrigatório nos cursos do CCS são disciplinas curriculares. 

A PROGRAD orienta que em caso de afastamento do aluno em amparo legal, 
os docentes responsáveis pela disciplina devem   "preparar e encaminhar as atividades ao 

(a) estudante, levando em consideração o conteúdo e a carga horária trabalhados em sala 
de aula no período de afastamento acima referido, com prazo estabelecido para sua 

devolução, para que o(a) estudante não tenha prejuízo no aprendizado".  Considerando 
que o estágio é caracterizado por atividades PRÁTICAS E PRESENCIAIS, solicitamos maiores 
esclarecimentos: 

a) O prazo de devolução da atividade pode ser dentro do período de 

afastamento, ou deve ser após o período de afastamento? Considerando disciplina teórica 
e considerando disciplina prática. 

b) A atividade deve ser realizada durante o período de afastamento ou deve 
ser realizada após o fim do período de afastamento? Considerando disciplina teórica e 
considerando disciplina prática. 

c) A atividade encaminhada pelo docente deve ser necessariamente uma 
atividade que o aluno realize no ambiente domiciliar ou pode ser uma atividade que ele 
realize em sala de aula ou campo de prática após o término do período do afastamento? 
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d) Alunos que ficam afastados do estágio por licença médica e com amparo 
legal da PROGRAD, podem ser solicitados a realizarem as atividades de reposição de forma 
presencial em campo de estágio após o término do período de afastamento? Caso a carga 
horária para reposição necessite ultrapassar o término do período letivo, qual seria a 
orientação nesse caso? 

e) Toda atividade encaminhada para o aluno, que necessite de 
devolução/reposição solicitada pelo docente, é obrigação do aluno devolver/cumprir? Caso 
a atividade não seja devolvida/cumprida pelo aluno, isso pode prejudicar a nota do aluno 
no estágio? 

f) As reposições do estágio podem ser feitas em sábados, domingos e/ou 
feriados? Mesmos que, respeitando as 30 horas semanais do estágio, esses dias não 

estejam previstos no termo de estágio assinado pelo aluno? 

G) O docente pode exigir que as atividades práticas sejam repostas apenas 
no retorno do estudante e caso não seja possível cumprir a carga horária dentro do 
semestre letivo registrar ao final no portal o aluno em amparo legal para terminar a 
disciplina no próximo semestre? 

 

É importante registrar que a maioria das dúvidas são relacionadas aos 
afastamentos advindos do protocolo de Biossegurança que inclui afastamento por 15 dias 

em casos sintomáticos e de contato próximo com pessoas contaminadas com COVID. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Profa. Mabel Gonçalves Almeida 

Vice-diretora do CCS 
SIAPE  2034433 

CECG-CCS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Origem: Pró-Reitor de Graduação

Destino: Centro de Ciências da Saúde - CCS

Interessado: Centro de Ciências da Saúde

Prezada professora Mabel,
espero que esta a encontre bem e com saúde.
Abaixo, respondo, pontualmente, os questionamento, colocando-me à disposição.
a) O prazo de devolução da atividade pode ser dentro do período de afastamento, ou deve ser após o período de
afastamento? Considerando disciplina teórica e considerando disciplina prática.
R.: Considerando o estabelecido na IN 02/2016, da Pró-Reitoria de Graduação, se a licença concedida ultrapassar
a data estabelecida no Calendário Acadêmico para término do semestre, o docente deverá registrar AL no campo
relativo ao resultado final. Após o término da licença, o docente poderá agendar provas e o departamento deverá
encaminhar a nota final à Prograd.
b) A atividade deve ser realizada durante o período de afastamento ou deve ser realizada após o fim do período de
afastamento? Considerando disciplina teórica e considerando disciplina prática.
R.: A resposta anterior já esclarece o perguntado neste item.
c) A atividade encaminhada pelo docente deve ser necessariamente uma atividade que o aluno realize no ambiente
domiciliar ou pode ser uma atividade que ele realize em sala de aula ou campo de prática após o término do
período do afastamento?
R.: Necessariamente, as atividades elaboradas pelos docentes têm que ser realizadas no ambiente domiciliar
durante o período da licença.
d) Alunos que ficam afastados do estágio por licença médica e com amparo legal da PROGRAD, podem ser
solicitados a realizarem as atividades de reposição de forma presencial em campo de estágio após o término do
período de afastamento? Caso a carga horária para reposição necessite ultrapassar o término do período letivo,
qual seria a orientação nesse caso?
R.: Sim. Os estudantes podem ser chamados a completar, de forma presencial, conteúdos práticos que são
imprescindíveis à sua formação profissional após o término do período de licença.
e) Toda atividade encaminhada para o aluno, que neces s ite de
devolução/reposiçãosolicitadapelodocente,éobrigaçãodoalunodevolver/cumprir? Caso a atividade não seja
devolvida/cumprida pelo aluno, isso pode prejudicar a nota do aluno no estágio?
Sim. O estudante tem obrigação de cumprir as atividades solicitadas pelo docente para obter aprovação nas
disciplinas.
f) As reposições do estágio podem ser feitas em sábados, domingos e/ou feriados? Mesmos que, respeitando as 30
horas semanais do estágio, esses dias não estejam previstos no termo de estágio assinado pelo aluno?
R.: Os sábados são letivos na Ufes, mas os domingos não. Dessa forma, os estudantes poderão realizar atividades
nos dias letivos.
G) O docente pode exigir que as atividades práticas sejam repostas apenas no retorno do estudante e caso não
seja possível cumprir a carga horária dentro do semestre letivo registrar ao final no portal o aluno em amparo legal
para terminar a disciplina no próximo semestre?
R.: Sim. A primeira resposta também responde a essa questão.
Por fim, oriento consulta à IN 02/2016, disponível no site da Prograd:
https://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_n_02_2016_-_prograd.pdf
Atenciosamente,

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO - SIAPE 2204350
Pró-Reitor de Graduação
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
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