
 
 

 
 

 

Portaria UNIVALE: 038/2020 

 

Dispõe sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas em 

meios digitais enquanto durar a 

situação de pandemia do Novo 

Coronavírus – COVID-19 e revoga as 

portarias Univale nº 019, de 18 de 

março de 2020, e 020, de 21 de 

março de 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 544 de 16 de junho de 

2020;  

 o Decreto Legislativo nº 6/2020, que declarou o estado de calamidade 

pública em todo o país em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus 

– COVID-19; e 

  as medidas preventivas e as determinações governamentais de restrição às 

atividades acadêmicas presenciais; 

 

RESOLVE: 

Art. 1°. Em caráter excepcional e extraordinário, as disciplinas presenciais, em 

andamento no 1º semestre de 2020, e aquelas que iniciar-se-ão no 2º 

semestre de 2020, serão substituídas por atividades letivas que utilizem 

recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou 

outros meios convencionais adequados. 

 

§ 1º O período de substituição de que trata o caput será do início das 

medidas restritivas de funcionamento até trinta e um de dezembro de 2020, a 

depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde 

estaduais e municipais, podendo as atividades presenciais serem retomadas 

quando for permitido.  

 

§ 2º Será de responsabilidade dos cursos, por meio da respectiva 

coordenação e órgãos colegiados, a definição das disciplinas, módulos, 



 
 

 
 

componentes curriculares que poderão ser substituídos, a disponibilização de 

recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas 

ofertadas, bem como a realização de avaliações durante o período da 

autorização de que trata o § 1º. 

 

§ 3º Os conteúdos ministrados utilizando meios e tecnologias de informação e 

comunicação, deverão ser registrados para fins de cômputo de carga 

horária da disciplina/módulo. 

 

§ 4º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às atividades 

práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição 

de que trata este artigo deve obedecer às Diretrizes Curriculares Nacionais de 

cada curso, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE.  

 

§ 5º Os docentes deverão preencher um plano de trabalho, mediante 

orientação da coordenação do Curso, informando as disciplinas, módulos, 

componentes curriculares, as metodologias e estratégias que serão adotadas 

para as atividades letivas.  

 

§ 6º Os planos de trabalho específicos citados no parágrafo 5º deverão ser 

aprovados pelos Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados de Cursos, 

devendo ser apensados ao projeto pedagógico do curso.  

 

§ 7º Os planos de trabalho referentes ao primeiro semestre de 2020 deverão 

ser encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação até o dia 30 de junho de 

2020.  

 

§ 8º Os planos de trabalho referentes ao segundo semestre de 2020 deverão 

ser encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação até o dia 15 de julho de 2020. 

 

Art. 2º Especificamente para o curso de Medicina, fica autorizada a 

substituição de que trata o artigo 1º apenas às disciplinas teórico-cognitivas 

do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato, conforme disciplinado 

pelo CNE.  

 

Art.  3º Estão mantidas as atividades acadêmicas dos cursos na modalidade a 

distância, devendo os encontros presenciais acontecerem por meio 

eletrônico.   

 

Art. 4º As atividades acadêmicas não ministradas em meio digital por 

incompatibilidade de metodologias deverão ser integralmente repostas, para 

fins de cumprimento da carga horária dos cursos, conforme estabelecido na 

legislação em vigor.  



 
 

 
 

 

Art. 5º Os períodos de recessos acadêmicos, feriados e férias trabalhistas dos 

professores poderão sofrer alterações, de modo a possibilitar a melhor 

readequação do calendário acadêmico de 2020 e de 2021, se necessário. 

 

Art.  6° Ficam revogadas as portarias Univale nº 019, de 18 de março de 2020, 

e a nº 020, de 21 de março de 2020. 

 

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

 

Governador Valadares, 22 de junho de 2020. 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


