
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DO ALUNO 2020/2 

 O QUE VOCÊ PRECISA SABER? 



 
  

 

Caríssimos Alunos,  

 

Estamos finalizando um semestre atípico e desafiador, por isso começo agradecendo pela 

confiança, pela dedicação e o pelo comprometimento de todos vocês Alunos como também de seus 

Professores! Vivemos tempos difíceis e de muitas incertezas. Sabemos que não tem sido fácil para vocês 

e para suas famílias, como também não tem sido simples para os professores e para os funcionários do 

UDF. 

O UDF, assim como todas as Instituições de Ensino Superior do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, 

vinha se destacando na Educação Superior, em pleno crescimento nos últimos anos. Iniciamos o ano de 

2020 com a construção e ampliação de uma infraestrutura ampla e moderna, com a implementação de 

novos cursos, com fortes investimentos na tríade ensino, pesquisa, extensão, com ações de inovação, 

empreendedorismo e internacionalização, tudo em plena expansão. 

De repente, ainda em fevereiro e março, o Planeta se vê numa Pandemia – a COVID-19! Da noite 

para o dia, o mundo se vê com 1 bilhão e 400 milhões de alunos estudando de/em suas casas. No Brasil, 

52.898.000 de estudantes, destes mais de 8 milhões no Ensino Superior. Destes 8 milhões, 6 milhões no 

ensino superior privado: cerca de 30% em EaD e 70% numa nova modalidade, por meios digitais, no 

sistema ERSE. 

De uma hora para outra, mudou nossas vidas, nossas casas, as relações interpessoais e impactou 

os modos de pensar, de falar, de interagir, de socializar, de significar, de trabalhar, de ensinar, de 

aprender! Modos que implicam, inevitavelmente, novas/outras práticas sociais, educacionais e de 

trabalho, que vão se instituindo e assim cravando, inevitavelmente, marcas indeléveis em nossa vida 

pessoal e profissional. Encontramo-nos em plena “guerra” mundial, em que o inimigo é comum, porém 

invisível. Essa luta nos colocou numa travessia, em que as águas estão revoltas e as perspectivas 

sombrias. 

Como diz Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, “o real não está na saída ou na chegada: 

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Na travessia, a paisagem se modifica, as relações se 

formam e se transformam, os sentimentos mudam, as coisas se alteram, e nós vamos nos modificando 

e nos relacionando diferentemente em relação ao lugar que estava simbolizado. 



 
  

Como em toda travessia, deparamo-nos com universos desconhecidos e não encontramos 

posições prontas para nos inscrever; é preciso produzir e construir novos/outros modos de vida e de 

trabalho. Disso depreendemos que se faz ainda mais importante o Conhecimento, vital para manter um 

país e o mundo funcionando, vital para que as pessoas possam inovar, criar e se reinventar. 

E é neste momento de travessia pela Pandemia e de importância ímpar do Conhecimento, da 

Ciência, que precisamos fazer essa passagem e chegar a outra margem. E para isso precisamos mais do 

nunca de resiliência; de adaptabilidade, de capacidade de dar respostas rápidas às mudanças; de ter um 

olhar multidisciplinar; de adquirir a capacidade de trabalhar em equipe, de forma colaborativa; de 

aprender habilidades de autogestão, entre outros.  

E vimos isso em vocês, alunos e nos seus professores!!! Vimos a mobilização que todos tiveram 

para se adaptar a este momento, vimos o quanto cada um se mobilizou nessa reinvenção de si e de seus 

lares. 

Agradecemos pelo semestre que se finda e queremos orientá-los para que se sintam acolhidos 

desde já para o segundo semestre de 2020. Entraremos no que se convencionou chamar, mundialmente, 

de “novo normal”. Esse novo que iremos viver depende muito de nós gestores, dos professores, dos 

colaboradores do UDF, mas depende muito de vocês, da garra em busca de superar as dificuldades, em 

buscar novos conhecimentos, em manter a esperança de que dias melhores virão.  

Faremos juntos essa travessia, com conhecimento, com resiliência, com capacidade de responder 

aos desafios que forem se apresentando no caminho, com força para enfrentar o desconhecido, com 

capacidade de auto-gestão e liderança para lidar com o randômico.  

Nós do UDF, juntos, superaremos isso na direção de tempos melhores, e quando chegarmos ao 

“outro lado da margem” continuaremos crescendo, aprendendo, construindo e disseminando o 

conhecimento, preparando-nos para um futuro melhor, diferente, porém promissor. 

Desejo a todos boas férias! Nós gestores, professores e colaboradores do UDF estaremos aqui para 

acolhê-los no retorno, em agosto, sempre comprometidos com uma Educação superior de excelência. 

 

 
Professora Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 

Reitora 

 



 
  

 

 

 

Abaixo trazemos algumas informações importantes para o segundo semestre de 2020. 

 

I. CALOUROS E VETERANOS  

Fique atento às informações e às datas das matrículas para o 2º semestre letivo de 2020, que constam no 

Edital de Matrícula 48/2020 – Reitoria, conforme abaixo: 

CRONOGRAMA  
PREVISÃO DE DATAS 

Vide Manual do 
Candidato Matrícula de alunos ingressantes por vestibular. 

30/03/2020 
a        

03/08/2020 

Solicitação de análise para transferência ou ingresso por segunda 
graduação. 

30/03/2020 
a        

03/08/2020 
Solicitação para destrancamento de matrícula. 

06/07/2020 
a        

03/08/2020 

Inclusão das disciplinas para ingressantes por transferência ou segunda 
graduação. 

06/07/2020 
a        

03/08/2020 

Rematrícula – Inclusão de disciplinas pelos alunos veteranos por 
intermédio da Área do Aluno (Verificar orientações contidas nos 

Regulamentos de Matrícula – Anexos 1 e 2). 

10/08/2020 Previsão de início das aulas para os alunos veteranos. 

17/08/2020 Previsão de início das aulas para os alunos calouros. 

 

 

 



 
  

 

II. MATRIZES CURRICULARES 
 

 Para 2020.2 a matriz curricular foi reestruturada e, em consequência, as disciplinas presenciais 

tiveram alteração de carga horária, oportunizando a inserção de outros conteúdos fundamentais 

para o curso, em função de novas tendências de mercado acompanhando o cenário de inovação 

e novas tecnologias. Os ajustes possibilitaram inserir novos conteúdos importantes para a 

formação dos alunos. 

 

 Nesse novo modelo as disciplinas optativas serão ofertadas na modalidade EAD em consonância 

com a Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019. 

 

 A carga horária de todos os cursos não foi alterada e é compatível com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do seu curso. Essa carga horária possibilita o processo de ensino e aprendizagem de 

uma maneira ampla e completa, o que nos permite a utilização de novas metodologias, adequando 

os conteúdos e assim, proporcionando uma melhor formação aos alunos. 

 

 Destaca-se que a nova matriz foi pensada com muito cuidado e responsabilidade por todos os 

coordenadores (mestres e doutores) dos cursos. Foram considerados os aspectos legais, as DCNs, 

as possibilidades de inovação, a Educação 4.0, os documentos regulatórios e as reuniões de NDE 

e Colegiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO!!!! 

A mudança na matriz não alterou a carga horária final do curso, ou seja, 
você aluno NÃO terá qualquer ônus financeiro pela mudança. Ao 

contrário, ganhará um leque maior de disciplinas e de possibilidades de 
cursar, tanto de forma presencial como por meios digitais. 



 
  

 

III.  HORÁRIOS DAS AULAS 

Seguem novos horários de início e término das aulas nos três turnos, a partir do 2º semestre de 2020. 

Manhã 8h30 às 9h45 
9h55 às 11h10 

Tarde 14h às 15h15 
15h25 às16h40 

Noite 19h10 às 20h25 
20h35 às 21h50 

 

 

 

IV.  FORMATO DAS AULAS 
 

Esclarecemos que o UDF tem seguido rigorosamente a legislação do MEC e os Decretos do Governo do 

Distrito Federal, no sentido de preservar a saúde de todos os seus alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos que tiverem dificuldade de acesso à internet poderão utilizar os laboratórios do UDF. 

Ressalta-se que a plataforma Blackboard está permanentemente em atualização para continuar o modelo 

ERSE, se necessário for. Os docentes continuarão em formação pedagógica para inovações e melhor uso 

das tecnologias e plataformas da educação.  

 

Nesse sentido, se no início das aulas do 2º semestre estiver em vigor o teor do Decreto do GDF 

40.939 de 02 de julho de 2020, teremos um retorno gradativo dos alunos ao presencial. As turmas 

serão reorganizadas de modo a promover a alternância entre o ensino presencial e o ensino 

remoto síncrono mediado por tecnologias. Assim, o UDF vai adaptar o retorno presencial com 

bastante segurança para atender as aulas, as práticas e os estágios.  

 



 
  

 

V. ESTÁGIOS E PRÁTICAS  

 Os estágios e as disciplinas práticas possuem “Plano de Trabalho e Cronograma de Atividades” 

seguindo o Despacho do Ministério da Educação, publicado no dia 1º de junho de 2020, que 

homologa parcialmente o Parecer CNE/CP no 5/2020, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional 

de Educação – CNE, que aprovou orientações com intuito de readequar e reorganizar as atividades 

acadêmicas, possibilitando o cômputo de atividades não presenciais, inclusive de estágios, para 

fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do Covid-19 e na 

Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que ratifica a possibilidade da realização dos 

estágios e atividades práticas profissionais no modelo ERSE.  

 

 A reposição dos estágios e das práticas foram alinhados de acordo com o novo cronograma 

disponibilizado por cada coordenação de curso. No entanto, as disciplinas e estágios que não se 

adequaram ao modelo ERSE, terão um cronograma específico de reposição das atividades NO 

PRESENCIAL, atendendo às especificidades e regulamentações de cada curso. 

 

VI.  REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL 

O valor da mensalidade é regulado pela Lei nº 9.870/1999, que autoriza o reajuste anual com base no 

valor do ano letivo anterior. Esse reajuste leva em conta variação de custos e despesas (materiais de 

insumo, conservação e manutenção de infraestrutura, alugueis, despesas com terceiros, serviços 

públicos, etc), impostos, contribuições sociais, além dos investimentos em infraestrutura tecnológica de 

suporte para oferta dos serviços, entre outros. 

Assim, o reajuste respeita o aniversário do contrato, ou seja:  ele é aplicado na rematrícula do 2º semestre 

aos alunos que ingressaram no 2º semestre do ano anterior e os que ingressaram no 1º semestre tem 

suas mensalidades reajustadas na rematrícula do 1 º semestre do ano seguinte. 

 

VII. QUESTÕES FINANCEIRAS 

O UDF está atento à realidade econômica que esse momento nos impõe, por isso criou e criará campanhas 

para auxiliar os alunos com dificuldades. Para mais esclarecimentos sobre questões financeiras entre com 

requerimento via Área do Aluno: > CAA ONLINE > FAÇA SUA SOLICITAÇÃO > FINANCEIRO > 

ESCLARECIMENTO SOBRE VALORES.  

tel:+5598701999


 
  

Qualquer dúvida entre em contato com a Central de Atendimento Financeiro – CAF: (e-mail: 

caf@udf.edu.br) 

Obs: As campanhas serão atualizadas frequentemente, por isso, é importante que o aluno fique 

atento aos canais oficiais do UDF e à Área do Aluno. 

 

VIII. FUNCIONAMENTO DO UDF 
 

Para melhor atendê-los, o expediente interno do UDF, a partir do dia 07/07, será das 9h às 19h, sempre 

respeitando todas as orientações sanitárias para preservação da saúde de todos os funcionários. Assim, 

retomaremos o atendimento telefônico (fixo) a partir do dia 07/07. 

 
 

IX. CANAIS DE COMUNICAÇÃO  
 

a. Coordenação dos Cursos de Graduação 

Direito 
coordenacao.direito@udf.edu.br 

61 99983-6202 
61 3704-8880/8870 

Saúde e Biológicas 
coordenacao.saude@udf.edu.br 

61 99982-0310 
61 3704-8859/8873 

Exatas e Tecnológicas 
secretaria.coordenacao4r@udf.edu.br 

61 99645-7438 
61 3704-8884 

Humanas e Sociais  
Gestão e Negócios 

coord.cienciassociais@udf.edu.br 
61 99981-1841 

61 3704-8845/8847 

Medicina Veterinária 
coordenacao.veterinaria@udf.edu.br 

61 3704-8884 

Odontologia 
odontologia@udf.edu.br 

61 9982-7744 
61 3704-8817 
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b. Central de Atendimento ao Aluno – CAA 
 

E-mails: 
Veteranos/calouros: centralaluno@udf.edu.br 

Candidatos: matricula@udf.edu.br 

Telefones: 
61 99645-7476 
61 99983-7555 

61 3704-8888/8822/8811 

 

 

c. Setor de Ingressantes e Análise Curricular – SIAC 
 

E-mails: 
jaqueline.sergio@udf.edu.br 
rogerio.aguiar@udf.edu.br 

Telefones: 
61 9982-4326 
61 3704-8842/43 

 

 

d. Central de Atendimento Financeiro – CAF 

 

E-mail: caf@udf.edu.br 

Telefones: 
61 99982-8191 

61 3704-8886/8887 

 

 

e. Financiamento Estudantil 

 

E-mails: 
financiamento@udf.edu.br 

fies@udf.edu.br 
prouni@udf.edu.br 

Telefones: 
61 99645-7436 
61 99983-6662 

61 3704-8824/23 
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f. Central de Estágios  
 
 

E-mails: central.estagios@udf.edu.br  

Telefones: 
61 99823-5930 

61 3704-8839/8894 

 
 
 
 

g. Biblioteca  
 

E-mails: biblioteca@udf.edu.br  

Telefones: 61 3704-8872/8874 
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