
 
 

 
 

 

Portaria UNIVALE: 031/2020 
 

Constitui Comitê Gestor Acadêmico de 

Crise da Universidade Vale do Rio Doce 

- UNIVALE em situação de pandemia do 

Novo Coronavírus – COVID-19 para fins 

de orientação e acompanhamento das 

atividades acadêmicas. 
 

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 atual estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6/2020, bem como as diversas medidas de prevenção com a finalidade de conter a 

propagação das infecções pelo Coronavírus, inclusive o isolamento social; 

- o contido na Deliberação nº 18, de 23/03/2020, do Comitê Extraordinário Covid-19, 

do Governo do Estado de Minas Gerais, que determinou a suspensão das atividades 

escolares presenciais, inclusive no ensino superior, por tempo indeterminado; 

- que esta universidade adotou, nos termos das Portarias nº 343, de 17/03/2020, e nº 

345, de 19/03/2020, ambas do Ministério da Educação, a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas e atividades com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1° Criar e constituir o Comitê Gestor Acadêmico de Crise da Universidade Vale 

do Rio Doce - Univale em situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19 

com o objetivo de orientar e acompanhar as atividades acadêmicas. 

 

Art. 2º Nomear como membros do Comitê Gestor Acadêmico de Crise da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale em situação de pandemia do Novo 

Coronavírus - COVID-19 os seguintes membros: 

• Adriana de Oliveira Leite Coelho - Pró-Reitora de Graduação; 

• Kissila Zacche Lopes de Andrade - Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão; 

• Viviane Carvalho Fernandes - Assessora de Graduação; 



 
 

 
 

• Elaine Toledo Pitanga Fernandes - Assessora de Pesquisa e Pós-Graduação; 

• Cristiane Mendes Netto -Responsável Núcleo de Educação a distância-NEAD; 

• Renata Greco de Oliveira - Apoio Pedagógico a Pró- reitoria de pesquisa e 

extensão e do Núcleo a distância/ PROPEX E NEAD; 

• Adriana Márcia Capistrano Costa Coelho - Coordenadora do Espaço A3; 

• Rômulo Mafra de Oliveira - Presidente da CPA. 

 

Art. 3º Designar a Profª Adriana de Oliveira Leite Coelho para presidir e coordenar os 

trabalhos do Comitê Gestor Acadêmico de Crise da Universidade Vale do Rio Doce 

- Univale em situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

 

Art. 4º Definir como atribuições do Comitê Gestor Acadêmico de Crise da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale em situação de pandemia do Novo 

Coronavírus - COVID-19: 

I. Orientar e acompanhar as práticas pedagógicas adotadas pelos cursos da 

instituição; 

II. Discutir e avaliar todo o processo formativo dos estudantes da Universidade 

Vale do Rio Doce - Univale; 

III. Identificar por meio de avaliação com os alunos, o andamento do processo 

de ensino-aprendizagem durante o período de utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação;  

IV. Promover intervenções junto aos cursos de graduação para sanar 

deficiências ou dificuldades identificadas; 

V. Orientar o desenvolvimento de plano especial de estudo domiciliar ou 

remoto, em conformidade com o artigo 176 do Regimento Geral da 

Univale, para estudantes do grupo de risco, quando ocorrer a retomada 

gradativa das atividades acadêmicas; 

VI. Desenvolver um plano de trabalho remoto para que professores e 

colaboradores que se encontrem no grupo de risco da covid-19 possam 

desenvolver suas atividades acadêmicas; 

VII. Acompanhar o andamento do processo de ensino-aprendizagem durante a 

retomada gradativa das atividades. 

  

Art. 5º Determinar que cada curso de Graduação constitua por meio de seu 

colegiado, um Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise. 



 
 

 
 

 

§1º O Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise de cada curso deverá ter a 

seguinte composição: 

I. Coordenador do Curso de Graduação - Presidente;  

II. Três representantes do Corpo Docente; 

III. Um representante do Corpo Discente. 

 

§2º O Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise de cada curso tem as seguintes 

atribuições: 

I. Orientar e acompanhar as práticas pedagógicas adotadas pelos professores 

do seu curso; 

II. Discutir e avaliar todo o processo formativo dos estudantes do seu curso; 

III. Identificar por meio de avaliação com os alunos, o andamento do processo 

de ensino-aprendizagem durante o período de utilização de meios e 

tecnologias de informação; 

IV. Promover intervenções junto aos docentes e discentes para sanar 

deficiências ou dificuldades identificadas; 

V. Desenvolver plano especial de estudo domiciliar ou remoto, em 

conformidade com o artigo 176 do Regimento Geral da Univale,  para 

estudantes do grupo de risco, quando ocorrer a  retomada gradativa das 

atividades acadêmicas; 

VI. Acompanhar o andamento do processo de ensino-aprendizagem durante a 

retomada gradativa das atividades. 

 

Art. 6º A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão deverá instituir um 

Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise para orientar e acompanhar as 

atividades acadêmicas relacionadas à pós-graduação Lato e Stricto Sensu.  

 

§1º O Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise da Pós-Graduação deverá ter a 

seguinte composição: 

I. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Presidente; 

II. Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

III. Um representante das ações de Extensão na Instituição; 

IV.  Representante Pedagógico da Pós-Graduação 



 
 

 
 

V. Coordenador do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Gestão Integrada 

do Território;  

VI. Um representante docente da Pós-Graduação Lato Sensu; 

VII. Um representante docente da Pós-Graduação Stricto Sensu; 

VIII. Um representante discente da Pós-Graduação Lato Sensu; 

IX. Um representante discente da Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

§2º O Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise da Pós-Graduação tem as 

seguintes atribuições: 

I. Orientar e acompanhar as práticas pedagógicas adotadas pelos docentes 

de pós-graduação; 

II. Discutir e avaliar todo o processo formativo dos estudantes dos cursos de pós-

graduação; 

III. Identificar por meio de avaliação com os alunos, o andamento do processo 

de ensino-aprendizagem durante o período de utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação; 

IV. Promover intervenções junto aos docentes e discentes dos cursos de pós-

graduação graduação para sanar deficiências ou dificuldades identificadas; 

V. Desenvolver plano especial de estudo domiciliar ou remoto, em 

conformidade com o artigo 176 do Regimento Geral da Univale, para 

estudantes do grupo de risco, quando ocorrer a retomada gradativa das 

atividades acadêmicas; 

VI. Acompanhar o andamento do processo de ensino-aprendizagem durante a 

retomada gradativa das atividades. 

 

Art. 7°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Governador Valadares, 8 de maio de 2020. 

 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora  

 

 

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

 


