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Introdução 

 

Conforme Instrução Normativa nº 03 de 22/04/2020 e possíveis atualizações, foi 

estabelecido procedimentos para o Regime de Exercício Domiciliar – RED.  

Faz-se necessário o lançamento das atividades nos diários dos respectivos 

componentes curriculares para que seja registrado estas atividades realizadas pelos 

docentes e seja computada como carga horária do respectivo componente curricular. 

O sistema acadêmico converte a carga horária em aulas. Logo, o docente terá que 

lançar o quantitativo de aulas referente ao período das atividades remotas que deseja repor 

a carga horária. 

Antes de qualquer lançamento a ser feito referente ao período 

suspenso, o docente deverá ter lançado todas as aulas dadas referente ao 

período anterior da suspensão do calendário, ou seja, até 17 de Março de 

2020. 
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Lançamento no Sistema Acadêmico - QAcadêmico – Cursos Anuais de Mais de uma 

Etapa 

 

 

O docente deve entrar no diário correspondente ao componente curricular que será 

trabalhado no RED 

 

 

 

Em opções, clique no link Frequência e Conteúdo. 
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Para cursos de nível médio integrado, clique na opção referente a etapa que será 

lançada, lembrando que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifique que todas as aulas até 17/03/2020 estejam lançadas. 

No período que compreende a suspensão do calendário, o diário do docente 

deverá conter somente os lançamentos do RED. 

O docente deverá observar o planejamento realizado e se este está 

aprovado. Deverá ser feito o lançamento no sistema acadêmico o 

planejamento. 

Exemplificando o preenchimento. 

Se você fez o RED no período de 05/05/2020 a 21/05/2020 e o componente 

curricular que está sendo lançado tinha duas aulas na terça e duas aulas na quinta feira 

(total de 4 aulas semanais), neste período você terá reposto 12 aulas. 

No campo DIA deverá ser preenchida a data de ENTREGA das atividades. Ou seja, no 

exemplo, dia 21/05/2020 ou o próximo dia (22/05/2020). Caso tenha várias entregas 

durante o mês (ou semana), poderá ser feitas várias inserções de datas – sempre referentes 

as datas de entrega de atividade, ou consolidar na última entrega do mês, totalizando o 

número de aulas. 

Caso o planejamento seja superior a 12 aulas, o docente deverá fracionar o 

lançamento de 12 em 12 aulas, especificamente no sistema QAcadêmico. 

 

Etapa Descrição 

1B 1º Bimestre 

C1B Conceito do 1º Bimestre 

2B 2º Bimestre 

C2B Conceito do 2º Bimestre 

3B 3º Bimestre 

C3B Conceito do 3º Bimestre 

4B 4º Bimestre 

C4B Conceito do 4º Bimestre 

PF Prova Final 
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No campo Horário de Início deverá ser colocado 08:00. No Horário Final deverá ser 

colocado 12:00. O horário não é relevante neste caso. 

 

 

No campo: Número de Aulas Dadas, o docente deverá incluir o total de aulas 

referente ao período de aulas ministrado através do RED. Neste exemplo, 12.  
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Procure fazer o lançamento de até 03 (três) semanas, totalizando 12 aulas. 

Com relação a Faltas, o docente deverá observar os documentos orientativos da Pró-

Reitoria de Ensino e bem como, em caso de dúvida, procurar a Direção de Ensino. 

No campo Conteúdo Ministrado, deverá ser colocado: RED: , datas de início e fim 

do período em que o RED foi aplicada e a descrição do conteúdo e metodologias 

trabalhadas remotamente, como apresentado na figura abaixo. Depois clique no botão 

Inserir. 
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A descrição deverá ser colocada como informado acima para que a coordenação de 

curso e Direção de Ensino possa fazer a verificação dos lançamentos e termos como auditar 

posteriormente. Escreva sucintamente, caso o período seja longo, pois há limitação do 

tamanho do campo. 

 Os lançamentos das avaliações permanecem como antes da suspensão do 

calendário, através da opção Controle de Avaliações do Diário. 

No final do semestre, após entrega das etapas, deverá ser entregue o diário 

impresso, inclusive o conteúdo para comprovação da aplicação do RED. 
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Lançamento no Sistema Acadêmico – SUAP EDU – Cursos Anuais de mais de uma Etapa 

 

O docente deve entrar no diário correspondente ao componente curricular que será 

trabalhado no RED e Clicar em Acessar Diário. 

 

Certifique que todas as aulas até 17/03/2020 estejam lançadas. 

O docente deverá observar o planejamento realizado e se este está 

aprovado. Deverá ser feito o lançamento no sistema acadêmico o 

planejamento. 

Certifique que o calendário seja ajustado para aceitar as datas do 

lançamento do RED. 

Exemplificando o preenchimento. 

Se você fez o RED no período de 05/05/2020 a 28/05/2020 e o componente 

curricular que está sendo lançado tinha duas aulas na terça e duas aulas na quinta feira 

(total de 4 aulas semanais), neste período você terá reposto 16 aulas. 

IMPORTANTE: Se a Primeira Etapa compreende até abril, o calendário no SUAP deve 

ser alterado para que compreenda as datas utilizadas pelos professores nas atividades. 

Neste exemplo dado, a Primeira Etapa deve ser estendida até maio. Caso o professor tenha 

feita as atividades em abril, dentro do período compreendido no calendário, não terá 

problemas de fazer o lançamento. 

Na aba Registro de Aulas, o docente deverá clicar em Adicionar Aula. 
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Na adição de aula, você deve colocar no campo quantidade, o valor correspondente 

a quantidade de aulas do período ministrado. Neste exemplo, 16. 

 

 

 

No campo Etapa, deve permanecer Primeira, no caso de estar sendo as aulas 

referentes ao primeiro bimestre. 

 

 

A data deve conter o dia da entrega das atividades dos alunos. Neste exemplo, dia 

28/05/2020 ou 29/05/2020. 
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No campo Conteúdo Ministrado, deverá ser colocado: RED: , datas de início e fim 

do período em que o RED foi aplicada e a descrição do conteúdo e metodologias 

trabalhadas remotamente, como apresentado na figura abaixo Depois clique no botão 

salvar. 

 

Com relação a Faltas, o docente deverá observar os documentos orientativos da Pró-

Reitoria de Ensino e bem como, em caso de dúvida, procurar a Direção de Ensino. 

 A descrição deverá ser colocada como informado acima para que a coordenação de 

curso e Direção de Ensino possa fazer a verificação dos lançamentos e termos como auditar 

posteriormente. Escreva sucintamente, caso o período seja longo, pois há limitação do 

tamanho do campo. 

 Quanto ao Registro de Notas, o docente deverá fazer a configuração da avaliação de 

acordo como for aplicada ao discente, respeitando ao Regulamento Didático (antiga 

Organização Didática). 

No final do semestre, após entrega das etapas, deverá ser entregue o diário 

impresso, inclusive o conteúdo para comprovação da aplicação do RED. 

 


