
 

 

Portaria UNIVALE: 041/2020 

 

Autoriza e regulamenta, em caráter 

excepcional e temporário as normas 

para gerar diários de classe de modo 

remoto, dos cursos de graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale no semestre letivo 2020-1 

durante a situação de emergência 

na saúde pública causada pela 

pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). 

 

A reitora da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, no uso de suas atribuições 

regimentais, considerando: 

a) a emergência de saúde pública e o estado de calamidade pública 

reconhecidos pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

ainda, as determinações e orientações governamentais de 

distanciamento social como medida de prevenção ao contágio pelo 

novo Coronavírus; 

b)  a impossibilidade de aglomeração de pessoas, podendo causar 

contaminação em massa pelo vírus; 

c) a urgente necessidade de adoção de medida excepcional destinada 

a viabilizar que os diários de classe sejam gerados pelos professores dos 

cursos de graduação da Univale, enquanto durar a emergência de saúde 

pública relacionada ao novo coronavírus (COVID-19), como forma de 

evitar aglomeração de pessoas e contaminação do vírus; 

 

RESOLVE,  

Art. 1º Autorizar e regulamentar, no âmbito da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, que os diários de classe das disciplinas, módulos e componentes 

curriculares dos cursos de graduação da Univale sejam gerados no sistema de 

forma remota, durante o período de pandemia do novo coronavírus. 

Art. 2º Para gerar o seu diário, o professor deverá: 

a) acessar em seu portal, no menu à esquerda da tela denominado 

Educacional/Emitir relatórios;  

b) selecionar a disciplina e clicar no relatório Diário; 



 

 

c) nova janela para gerar o diário será aberta, onde o professor visualizará 

o seu diário; 

d) o professor deve conferir se a carga horária prevista está igual à carga 

horária realizada;  

e) estando o diário nos termos da alínea “d”, o professor deverá clicar na 

imagem de impressora para salvar o diário em PDF; 

f) Finalizada a operação, o arquivo do diário salvo com o nome da 

disciplina e do curso deve ser encaminhado pelo professor, por meio de 

seu email institucional para o email: diario@univale.br até o dia 16 de 

julho de 2020. 

Parágrafo único O diário que não está em conformidade com a carga horária 

ministrada deverá ser corrigido pelo professor. Para essa correção, o professor 

deve solicitar abertura das etapas para lançamento dos conteúdos das aulas 

ministradas.  

Art. 3º Excepcionalmente, considerando os procedimentos adotados seguindo 

as orientações para o enfrentamento de forma preventiva do Covid-19, a 

assinatura do professor no diário de classe será substituída pela chave de 

identificação individual de cada relatório gerado.   

Parágrafo único O diário que não respeitar os termos do artigo 2º não tem 

validade para fins de registro acadêmico. 

Art. 4º  Os casos omissos ou controversos serão dirimidos pela Reitoria. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e produzirá seus 

efeitos enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

  

Governador Valadares, 06 de julho de 2020.  

 

 

 

  *Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

                Reitora da Universidade Vale do Rio Doce 
 

 

 

 

 

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