
Prof. Dr. Edmund Chada Baracat 
Pró-Reitor 

 
Profa. Dra. Maria Vitória Lopes Badra Bentley 

Pró-Reitora Adjunta 

 

Pró-Reitoria de Graduação  

 
Reunião de Dirigentes 

20.10.2020 



Pró-Reitoria de Graduação 

 

A USP em 2021 

 

Diretrizes da PRG 



PRG - Premissas 

Garantir a excelência e a qualidade no ensino e na 
formação integral dos graduandos deve ser parte 
importante no compromisso social da USP, como 

universidade pública e gratuita. 

“GRADUAÇÃO É A VITRINE DA USP” 

 
Magnífico Reitor Prof. Dr. Vahan Agopyan 

Reunião de Dirigentes – 14/04/2020 
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A USP em 2021 não será igual à de 2019 

 

 Vahan Agopyan  

Em 2021 usaremos também o aprendizado e a experiência   

que adquirimos em 2020!  

Edmund C Baracat 
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PRG  & Covid-19 

 

O que fizemos em 2020? 

 



Atividades Administrativas 

 Atividades Didáticas 

 Acolhimento aos Estudantes 

PRG 
 &  

Covid-19 
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Atividades  Administrativas 

Implantação de teletrabalho 

 Todos os setores administrativos da PRG 

atuando on-line 

 Grupos WhatsApp e Google Meetings 

 Grupos e-mails: Presidentes CG e Pró-

reitores 
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Atividades Didáticas 
Diretrizes Gerais  

Após a suspensão das atividades presenciais, a PRG  
recomendou que as atividades teóricas,  que pudessem ser 

feitas de modo remoto, fossem realizadas empregando 
tecnologias digitais e/ou estudos dirigidos. 

https://www.prg.usp.br/diretrizes-prg-covid-19/ 
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Orientações aos docentes de como elaborar atividades 
didáticas on-line durante o período de pandemia 

(Disponível no Portal da PRG)  

  (https://www.prg.usp.br/atividades-didaticas-de-graduacao-on-line-como-
elaborar/) 

       Resolução CoG Nº 8010, de 02 de setembro de 2020  
Atividades Práticas Supervisionadas  

dos cursos da área da Saúde 

 4774 acessos ao guia no período  de março a setembro de 2020 
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Atividades Didáticas 

Plataforma e-aulas 

 Vídeos Tutoriais da PRG 

60.072 acessos 

Criação e Publicação  
de Vídeos 

 
Profa. Dra. Regina Melo Silveira – EP 
Prof. Dr. Fábio Gregori – FMVZ 

41.762 acessos 

Profa. Dra. Regina Melo Silveira – EP 
Prof. Dr. Fábio Gregori – FMVZ 

março a setembro de 2020 
 

Publicação de 8.331 vídeo-aulas de graduação 
 

Novos usuários do e-aulas: 55.538 
Número de acesso aos vídeos: 61.339.638 

Transmitindo Aulas pelo 
Google Meeting 

 
Profa. Dra. Regina Melo Silveira – EP 
Prof. Dr. Fábio Gregori – FMVZ 

34.490 acessos 
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Pró-Reitoria de Graduação 

 Novos Kits estão sendo adquiridos conforme 

solicitação das Unidades 

A PRG, em conjunto com a Reitoria, a STI, atendendo as 
necessidades dos estudantes renovou o contrato de     

kits de internet passando a capacidade de  

20 Gb para 60 Gb. 

Disponibilização de EPIs para os cursos da  

Área de Saúde pela Vice-Reitoria e PRG 



Atividades Didáticas 

No primeiro semestre letivo de 2020 foram 
oferecidas aproximadamente 92% das disciplinas 
teóricas e teórico-práticas dos 184 cursos de 
graduação da USP. 
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As atividades essencialmente práticas serão 
desenvolvidas em 2021 ou ainda em 2020 caso as 
condições sanitárias e epidemiológicas sejam 
favoráveis. 



Atividades Didáticas 

Haverá um período de reposição de janeiro a 

março de 2021 para que as atividades práticas e 

as teóricas que necessitem de interação 

presencial com o docente sejam realizadas.  
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Esse período poderá ser ampliado em cursos que 
necessitem maior carga horária, como por exemplo 
os alunos do último ano dos cursos da área da 
Saúde. 
 

 



Atividades Didáticas 

O conteúdo das disciplinas teóricas e teórico-práticas que 

foram oferecidas durante o período de afastamento das 

atividades presenciais utilizando Tecnologias de Informação 

e/ou Comunicação devem ser avaliadas e, quando 

necessário, complementadas.  
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As aulas e atividades essencialmente práticas deverão ser 

repostas. A PRG, juntamente com as Unidades, irá definir a 

duração do período de reposição para seus cursos. 



Atividades Didáticas 

O retorno das demais turmas pode acontecer na segunda 

etapa da retomada ou concomitantemente, dependendo da 

capacidade logística do curso/Unidade em atender o 

distanciamento social e as demais exigências sanitárias. 
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Serão priorizados, caso a retomada de atividades ocorra 

esse ano, os estudantes do último ano, principalmente os 

que finalizariam o curso no ano letivo de 2020. 



Escritórios: Atividades Esportivas, Carreiras,     

Saúde Mental 

Estratégias integradas para acolhimento e 

acompanhamento aos estudantes da USP pelos três 

escritórios. 
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Manutenção das Bolsas de  

Sustentabilidde e das Bolsas PRG 

Acolhimento ao Estudante 

Centro de Acolhimento ao Estudante - CAE 



Pró-Reitoria de Graduação 

Lançamento do Edital 06/07/2020 

Data de encerramento 

das inscrições 

21/09/2020 

(Prorrogado para 05/10/2020 

Divulgação do 

resultado 
até 06/11/2020 

Prazo de execução 10 a partir de fevereiro/2021. 

Programa Aprender na Comunidade da PRG 
Edital 02/2020-2021 

201 propostas consolidadas: 125 novos projetos e 76 renovações 

Recursos alocados para o Edital: R$ 1.500.000,00 

Total de Recursos solicitados: R$ 6.303.590,48 

40 Unidades + ECar + IEA solicitaram propostas 

Todas as áreas do saber 
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A USP em 2021 
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A USP em 2021 

 

Diretrizes da PRG 



Atividades Didáticas 

No ano letivo de 2021 as atividades didáticas serão 
realizadas de modo presencial e remoto, utilizando 
Tecnologias de Informação e/ou Comunicação. 

 

 As aulas teóricas deverão ser oferecidas utilizando  
as plataformas e os recursos digitais hoje disponíveis 
na Universidade (Plataformas e.disciplinas, e.aulas, 
Google, entre outras). 

 
As atividades presencias serão reservadas para as aulas  

essencialmente práticas e também para complementar as 

atividades teórico-práticas e teóricas, nas quais a 

interação docente-estudante é fundamental. 
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Atividades Didáticas 

As avaliações poderão ser realizadas de modo 

presencial e remoto, utilizando as Tecnologias de 

Informação e/ou Comunicação. 
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Ações da PRG 2021 : CAEG 

A Pró-Reitoria de Graduação – PRG, em consonância com sua 

proposta de gestão 2020-2021 e em parceria com as 

Unidades de Ensino e demais Órgãos da USP, propõe a 

constituição de Consórcios Acadêmicos para a 

Excelência do Ensino de Graduação  – CAEG – visando  

a estimular  a comunidade acadêmica a desenvolver 

atividades integradas/coordenadas que contemplem a recente 

experiência de ensino devido a pandemia da Covid-19.  
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Ações da PRG 2021 : CAEG 

A proposta da PRG para estruturação dos CAEGs é a 

aplicação do conceito de “consórcio” acadêmico 

envolvendo diferentes áreas do saber, Cursos e 

Unidades (incluindo diferentes Campi da USP) 

objetivando, num contexto amplo, a colaboração mútua 

para o desenvolvimento de atividades que buscam a 

excelência no ensino de graduação por meio de 

propostas inovadoras com impactos diretos na formação 

diferenciada dos estudantes. 
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Ações da PRG 2021 : CAEG 

Para a estruturação dos CAEG será obrigatório o envolvimento 

de diferentes áreas do saber, cursos e Unidades, de maneira a 

integrar os Campi da USP, e, assim, estimular a integração 

docente para o desenvolvimento de atividades de ensino que 

tenham impacto direto na formação diferenciada dos 

estudantes. Esta cooperação interinstitucional deve envolver 

grupos de docentes de diferentes cursos, Unidades e Campi 

em torno de atividades integradas voltadas para a construção 

de um novo formato de ensino no pós-pandemia, mas 

garantindo a excelência no ensino de graduação. 
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Ações da PRG 2021 : CAEG 

ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS CAEGs 

 

    

 

 

Inovação e integração docente no Ensino de 
Graduação 

Formação de professores para a Educação 
Básica no cenário 2030 

Avaliação como instrumento para aperfeiçoar o 
Ensino de Graduação 

Avaliação e monitoramento da política de 
inclusão e ingresso na USP  
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Ações da PRG 2021: REFORMULAÇÃO 

CURRICULAR 

A Pró-Reitoria de Graduação – PRG, em consonância 

com sua proposta de gestão 2020-2021 e em parceria 

com as Unidades de Ensino e demais Órgãos da USP, 

propõe a criação de um Grupo de Trabalho para elaborar 

Edital que apoiará a Reformulação/Inovação curricular e 

dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação 

após a pandemia da Covid-19.  
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Ações da PRG 2021 : REFORMULAÇÃO 

CURRICULAR 

O GT será formado por um representante da PRG, 

um representante do CoG e um representante da 

Reitoria. 

As diretrizes propostas serão utilizadas no Edital, 

que prevê recursos para apoiar a reestruturação. 
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Manutenção do suporte aos docentes para melhor 
utilização da diversas Tecnologias de Informação e 
Comunicação disponíveis na USP. 

 

Manutenção do suporte aos estudantes que não 
disponham de acesso à internet. 

 

Orientação e suporte aos estudantes no uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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Ações da PRG 2021 



Ações da PRG 2021 

Criação da Comissão de Gestão das Plataformas e 
Recursos Digitais para o ensino de Graduação na USP 

 

 
Composição 

Profa Dra Maria Vitória L. B. Bentley - Coordenação 

Profa Dra Regina Melo Silveira- EP 

Prof Dr Fabio Gregori- FMVZ 

Prof Dr Ewout ter Haar- IF 

Dr Matheus Torsoni- FM 
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Acolhimento ao Estudante 

Centro de Acolhimento ao Estudante - CAE 

Escritórios: Atividades Esportivas, 
Carreiras, Saúde Mental 

Criação de Escritório de Tutoria 
Acadêmica e Mentoria 
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Ações da PRG 2021 



Escritório de Saúde Mental 

Aplicativo COMVC USP para 
apoio à Saúde Mental  

Pró-Reitoria de Graduação 

Acolhimento ao Estudante 

Centro de Acolhimento ao Estudante - CAE 



Prof. Dr. Edmund Chada Baracat   
Pró-Reitor 

Profa. Dra. Maria Vitória Lopes Badra Bentley 
Pró-Reitora Adjunta 
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