
 
 

 
 

 

Portaria UNIVALE: 035/2020 
 

Dispõe sobre estratégias de 

aprendizagens para os discentes com 

menor rendimento acadêmico.  

 

 

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 contexto da forçada e abrupta interrupção das aulas presenciais em 

Governador Valadares, Minas Gerais e Brasil, ocasionada pela pandemia do 

COVID-19, o que levou a substituição das disciplinas/módulos presenciais, em 

andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, como soluções para garantir a oferta dos serviços educacionais e a 

garantia da continuidade das aprendizagens em processo; 

- Que alunos e professores tiveram que reorganizar suas rotinas a uma situação de 

isolamento social, tendo como impacto imediato o equilíbrio emocional, pela falta 

de precedentes na história em relação à pandemia, e em especial aos aspectos 

educacionais, por alterar a modalidade presencial por atividades virtuais;  

- O amparo legal e regimental: artigos 13, inciso IV e 24, inciso V da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996; artigos 40 e 216, incisos III e IV, do Regimento geral da 

Univale (RG); atributos do indicador 1.19 do Instrumento de Avaliação de Curso do 

MEC/INE; Portaria UNIVALE: 020/2020; Portaria do Ministério da Educação nº 343 de 

17 de março de 2020; Portaria do Ministério da Educação nº 345 de 19 de março de 

2020;  

- Os resultados da avaliação realizada no período de 17/03/2020 a 31/05/2020, junto 

aos corpos docente e discente dos cursos, referente aos processos de ensino-

aprendizagem virtuais aplicados até o momento; 

- Que a Univale, por meio de seu Comitê Gestor Acadêmico de Crise, preconiza 

como princípio básico buscar o efetivo aproveitamento e aprendizagem de todos 

os alunos, alinhada aos princípios da UNESCO 2020, em tempos de pandemia;  

 

Resolve: 

 

Art. 1º. Instituir, obrigatoriamente, as estratégias de aprendizagens para os discentes 

com menor rendimento acadêmico, matriculados em cursos de graduação da 

Univale.  

Parágrafo único: Considera-se menor rendimento acadêmico, para fins de 

atendimento ao estabelecido no caput deste artigo, quando o desempenho do 



 
 

 
 

discente em cada atividade avaliativa for inferior a 70% de aproveitamento, em 

todas as etapas do processo avaliativo. 

 

Art. 2º. As estratégias de aprendizagens deverão ser ofertadas, paralelamente, no 

transcorrer do período letivo em que a disciplina/módulo estiver em curso, com 

efeitos cumulativos sobre as notas alcançadas, desde que comprovada a 

aprendizagem do discente.  

§ 1º Considera-se efeitos cumulativos a soma dos pontos alcançados por meio das 

estratégias de aprendizagens, aos pontos obtidos nas atividades avaliativas, no 

limite de 70% da média para aprovação.  

§ 2º Caberá ao professor definir as atividades pedagógicas e as respectivas 

metodologias de aprendizagens, de forma integrada ao Plano de Ensino da 

disciplina/módulo.  

 

Art. 3º. As estratégias de aprendizagens devem visar ao efetivo desenvolvimento 

dos discentes e considerarão as reais necessidades de cada aluno.  

 

Art. 4º. As estratégias de aprendizagens devem atender à concepção do curso 

definida no PPC, com mecanismos que garantam sua natureza formativa, sendo 

planejadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas. 

 

Art. 5°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com vigência 

excepcionalmente no período que perdurar a substituição das disciplinas/módulos 

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

informação e comunicação, pelo tempo que perdurar a pandemia pelo COVID-19. 

 

Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Governador Valadares, 5 de junho de 2020. 

 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora  

 

 

 

 

 

 

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

 


