
 
 

 
 

 

Portaria UNIVALE: 020/2020 

 

Altera a portaria Univale 019/2020. 

 

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce, Profa. Lissandra Lopes Coelho 

Rocha, no uso legal de suas atribuições regimentais e estatutárias, em 

atendimento às necessidades acadêmicas e administrativas e, 

 

Considerando: 

 

− O artigo 9º, incisos II e VII, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 

artigo 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017;  

− Os termos da Portaria do Ministério da Educação nº 343 de 17 de março de 

2020;  

− A edição da Portaria do Ministério da Educação nº 345 de 19 de março de 

2020; 

− A situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 e as medidas 

preventivas a serem implementadas. 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1°. A Portaria Univale 019/2020, de 18 de março de 2020, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 

“Art. 1º. Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizem os meios e tecnologias de 

informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em 

vigor. 

................................................................................................................ 

 

§ 4º Especificamente para o curso de Medicina, fica autorizada a substituição 

de que trata o caput apenas às disciplinas teóricas-cognitivas do primeiro ao 

quarto ano do curso. 

 

§ 5º Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput às 

práticas profissionais de estágios e de laboratório. 

 

§ 6º Os docentes deverão preencher um plano de trabalho, mediante 

orientação da coordenação do Curso, informando as disciplinas e 

metodologias que serão adotadas para as aulas. O plano de trabalho deverá 

ser enviado à coordenação do Curso até o dia 25 de março de 2020. 



 
 

 
 

 

§7º Considerando a data de emissão desta portaria, bem como da portaria 

do Ministério da Educação nº 345 de 19 de março de 2020, o envio dos 

planos de trabalho dos docentes do Curso de Medicina deverá ocorrer até o 

dia 30 de março de 2020. 

 

Art. 2º Ficam suspensas as atividades acadêmicas práticas do Curso de 

Medicina, bem como, as práticas profissionais de estágios e de laboratório 

dos demais cursos, respeitando os termos da Portaria do Ministério da 

Educação nº356 de 20 de maço de 2020. 

 

§1º Ficam suspensas ainda, as aulas práticas das disciplinas dos cursos de 

graduação presencial que não puderem ser ministradas utilizando os meios e 

tecnologias de informação e comunicação. 

 

§2º Estão mantidas as atividades acadêmicas dos cursos na modalidade a 

distância, devendo os encontros presenciais acontecerem por meio 

eletrônico.   

 

§3º As atividades acadêmicas suspensas ou não ministradas em meio digital 

deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias letivos 

e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor.  

 

Art. 3°. Revogar as disposições em contrário. 

 

Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Governador Valadares, 21 de março de 2020. 

 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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

 


