
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2021 

 

Orienta procedimentos relativos ao ensino, à 
pesquisa, à extensão e à pós-graduação no 
período de excepcionalidade devido a 
Pandemia da COVID-19. 

 

A Pró-Reitoria de Ensino e de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI, no uso das suas 
atribuições estatutárias e considerando: 

a Lei nº 14.040/2020, de 18/08/2020 – que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 
de junho de 2009. 

a Portaria Ministerial nº 1030, de 1/12/2020 – que dispõe sobre o retorno às 
aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais 
digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas enquanto 
durar a situação de pandemia do coronavírus - Covid-19. 

a Portaria Ministerial nº 1038, de 7/12/2020; que altera a Portaria MEC nº 544, 
de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do coronavírus - 
Covid-19, e a Portaria MEC no 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o 
retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos 
educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas, 
enquanto durar a situação de pandemia do coronavírus - Covid-19. 

a Resolução CNE/CP nº. 2, de 10/12/2020 – a qual institui Diretrizes Nacionais 
orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto 
de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos 
sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e 
confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020. 

o Parecer CEEd nº 002/2020 – orienta as Instituições do Sistema Estadual de 
Ensino sobre a reorganização do Calendário Escolar e o desenvolvimento das 
atividades escolares em razão da COVID-19. 

o Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais 
nas Escolas de Educação Básica – Ministério da Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1º Informar que os processos de ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação, enquanto perdurar a condição de excepcionalidade devido a Pandemia do 
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Coronavírus – COVID-19, devem seguir os procedimentos preconizados na legislação 
supra citada, além dos protocolos específicos do Governo Estadual e Municipais.  

 Art. 2º Permanecem vigentes as orientações preconizadas na Instrução Normativa 
nº 01/2020, que normatiza procedimentos acerca dos Estágios Curriculares Obrigatórios 
e das Atividades Práticas da URI durante o período de isolamento social previsto para 
conter a Pandemia da COVID-19. 

 Art. 3º Esta Instrução Normativa será válida para o período de vigência do 
distanciamento social em virtude da Pandemia pela COVID-19, orientada pelos Decretos 
Municipais, Estaduais e da União, bem como pareceres exarados do Conselho Nacional 
de Educação, desde a Educação Básica à Educação Superior.  

Art.4º Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pelas Pró-
Reitorias de Ensino e de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 

 

Erechim, 23 de março de 2021. 
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