
 
 

 
 

 

Resolução CONSUNI: 032/2019 

 

Aprova as alterações no Regimento 

Geral da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE. 

 

O Conselho Universitário – CONSUNI, da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

em reunião realizada no dia 19 de setembro de 2019, em cumprimento às 

determinações estatutárias e regimentais e, 

 

- Considerando a Lei nº 13.796/2019, que altera a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional), para fixar, em virtude de escusa de consciência, 

prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas em dia de 

guarda religiosa.  

 

Resolve: 

Art. 1º. Aprovar as alterações no Regimento Geral da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE, conforme anexo a esta Resolução, as quais foram inseridas ao 

regimento nesta data. 

 

Art. 2º. Revogar as disposições em contrário. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

  

 

Governador Valadares, 19 de setembro de 2019. 

 

*Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 

 

 

 

*O original desta Resolução assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 



 
 

 
 

 

REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

CAPÍTULO II 

DO REGIME ACADÊMICO  

SEÇÃO XIII 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO EM DISCIPLINAS 

Art. 183 (...) 

Parágrafo Único - Nos cursos na modalidade a distância a assiduidade será aferida 

nos encontros presenciais e em Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIVALE. 

(...) 

Art. 189-A Ao aluno regularmente matriculado é assegurado, no exercício da 

liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado 

requerimento, sendo esse com antecedência de, no mínimo 48 (quarenta e oito) 

horas, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os 

preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo ser 

atribuído ao aluno, sem custos para o mesmo, uma das seguintes prestações 

alternativas: 

I. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data 

alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com 

sua anuência expressa; 

II. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, 

objetivo e data de entrega definidos pela coordenação do curso. 

§ 1º A apresentação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o 

plano de aula do dia da ausência do aluno. 

§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo 

substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do 

registro de frequência. 

§ 3º Em seu requerimento, o aluno deverá fundamentar o seu pedido, bem como 

apresentar documento que possa comprovar suas alegações e participação como 

membro religioso. 



 
 

 
 

§ 4º O cumprimento da prestação alternativa determinada ao aluno deve ocorrer 

dentro do Calendário Acadêmico do semestre letivo em questão, não podendo 

ultrapassar para o próximo. 

 

Governador Valadares, 19 de setembro de 2019. 

 

Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 

 


