
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2020 

 

Normatiza procedimentos para a finalização 
das atividades de graduação e pós-graduação 
do semestre 2020/1 e orienta a retomada das 
atividades para o semestre 2020/2, em caráter 
de excepcionalidade decorrente do período de 
distanciamento social previsto para conter a 
Pandemia da COVID-19. 

 

As Pró-Reitorias 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: 

o estabelecido na Portaria MEC/GAB 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 novo coronavírus – Covid-19, e, pelo 
Parecer CNE nº 05/2020 que dispõe sobre a reorganização dos calendários escolares 
e realização de atividades pedagógicas não presenciais; 

os Decretos Municipais, Estadual e da União; 

os Pareceres exarados do Conselho Nacional de Educação; 

o Plano de Distanciamento Controlado adotado pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul; 

as deliberações com as Pró-Reitorias, Diretorias de Câmpus, Núcleo de 
Inovação Acadêmica - NAI); 

o Regimento Geral da URI, que dispõe sobre o planejamento de ensino e a 
verificação da aprendizagem – Art. 85 a 92; 

o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, que trata a avaliação como 
parte do processo formativo; 

o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo 
Coronavírus – COVID-19 

RESOLVE: 

 

Das Disciplinas Teóricas e seus Exames Finais 

 

Art. 1º Manter o desenvolvimento das disciplinas teóricas, em todos os cursos 
de graduação e pós-graduação, na modalidade de estudo remoto, de modo que a 



 

 

finalização das atividades acadêmicas e o encerramento das bancas possam ocorrer 
dentro dos prazos regulares do semestre letivo vigente. 

Parágrafo único: Os cursos de Pós-Graduação, lato e stricto sensu, deverão 
atender aos prazos e formas de avaliação constantes na Resolução de aprovação de 
cada curso (no caso de lato sensu) ou ao calendário acadêmico e regimento próprios 
(no caso de stricto sensu), respeitadas as orientações emanadas de órgãos superiores, 
como a CAPES.  

Art. 2º Autorizar, em caráter de excepcionalidade, para o semestre 2020/1, a 
aplicação dos exames das disciplinas teóricas de forma on-line. 

§ 1º Os dias da semana e horários destinados à realização dos exames poderão 
ser flexibilizados, desde que em comum acordo com os alunos, tendo em vista a 
eventual necessidade de utilização de turnos para a recuperação de aulas práticas de 
outras disciplinas.  

§ 2º O exame aplicado ao estudante deverá ser enviado pelo professor, em 
formato PDF à Secretaria Geral até 48 horas após a aplicação, juntamente com a ata 
do exame, que permanecerá em branco.  

§ 3º O envio do exame, pelo professor à Secretaria Geral atestará a realização 
da avaliação e a presença do aluno, substituindo a assinatura na ata.  

§ 4º Caberá à Secretaria Geral imprimir e arquivar os documentos recebidos 
como evidência documental para os registros acadêmicos, inserindo, no espaço 
reservado às assinaturas do docente e do acadêmico, a observação “exame realizado 
no contexto da pandemia da Covid-19, de acordo com procedimentos previstos na 
Instrução Normativa nº 03/2020”. 

 

Das Disciplinas com Créditos Práticos Pendentes 

 

Art. 3º Retomar as aulas presenciais, no âmbito da graduação, exclusivamente 
para as disciplinas com créditos práticos que tiveram suas atividades suspensas em 
vista da impossibilidade de adaptação ao estudo remoto, conforme definições do NDE 
decorrentes da Instrução Normativa nº 01/2020, de acordo com o calendário definido 
por cada câmpus e, segundo Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento 
e Controle do Novo Coronavírus – Covid-19. 

§ 1º Caberá às coordenações dos cursos de graduação propor e divulgar, aos 
acadêmicos matriculados nas disciplinas que se encontram nessa situação, o plano de 
recuperação acordado com o professor, bem como o cronograma de aulas, em vista 
da integralização da carga horária suspensa.  

§ 2º Caberá prioridade, na organização do cronograma de recuperação, aos 
formandos 2020/1, se necessário.  



 

 

§ 3º O retorno das aulas presenciais em tais disciplinas está condicionado à 
observação de todos os protocolos de segurança a serem divulgados, no âmbito da 
Instituição, conforme previsto na Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS nº 01/2020.  

§ 4º No caso de estudantes/familiares em grupo de risco, falta de transporte, 
dentre outros impedimentos, cuja situação os impeça de participar das atividades 
práticas, o estudante deverá enviar atestado/documento comprobatório da situação 
impeditiva. O documento deverá ser apresentado à Coordenação do Curso, que, 
juntamente com o professor da(s) disciplina(s), avaliará os encaminhamentos 
pertinentes à compensação das atividades práticas. Casos omissos devem ser 
encaminhados à Coordenação de Curso para análise. 

§ 5º Os exames finais de tais disciplinas, quando envolverem manipulação 
prática ou laboratório, poderão ser aplicados presencialmente, conforme calendário 
definido pela Coordenação.  

§ 6º O prazo final para cumprimento da carga horária prática pendente será, de 
acordo com o calendário definido por câmpus para os cursos em que se aplica essa 
norma, permitindo-se, com isso, a organização de cronogramas de recuperação com 
aulas intensivas, quando for o caso.  

§ 7º As disciplinas com créditos práticos cuja realização foi avaliada, pelo NDE 
do curso, como integralmente passível de adaptação para o formato remoto, nos 
termos da Instrução Normativa nº 01/2020, deverão ser finalizadas sem retorno à 
presencialidade, com encerramento dentro dos prazos regulares do semestre letivo 
vigente e realização dos exames no formato on-line, conforme normatizado pelo Art. 
2º desta Instrução Normativa.  

 

Das Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Art. 4º Realizar as bancas de TCC de forma on-line, salvo situações em que a 
presencialidade é imprescindível pela natureza prática da proposta, observando-se, 
rigorosamente, os protocolos de prevenção emitidos institucionalmente.  

 

Dos Estágios Curriculares Obrigatórios 

 

Art. 5º Ratificar a retomada e/ou finalização do estágio curricular obrigatório, 
conforme orientações expressas na Instrução Normativa nº 01/2020, mantendo-se a 
devida atenção, ao avaliar a situação individual de cada acadêmico, às necessidades 
de tramitação documental, bem como de adequação aos campos de prática e aos 
protocolos de prevenção emitidos institucionalmente.  

§ 1º As bancas de estágio, mesmo em caso de alunos ainda em situação 
pendente, poderão ser finalizadas no período regularmente previsto pelo calendário 



 

 

acadêmico 2020, em vista dos procedimentos burocráticos para a viabilização das 
formaturas ou da rematrícula. Essas bancas serão reabertas, para registro final dos 
alunos em situação pendente, quando da integralização do componente curricular.  

§ 2º Os alunos que, excepcionalmente, necessitarem avançar o período de 
finalização de seus estágios para o próximo semestre letivo continuarão, no sistema 
acadêmico, com a marcação de “matriculado”, de modo a poderem regularizar sua 
situação acadêmica quando a carga horária total do estágio obrigatório for cumprida.  

§ 3º Os alunos regularmente matriculados no último ano dos cursos de 
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia serão monitorados e acompanhados no retorno 
e/ou na retomada do estágio curricular obrigatório, em conformidade com o disposto 
na Portaria MEC nº 356, de 20 de março de 2020.  

 

Das Colações de Grau  

 

Art. 6º Manter a suspensão temporária das solenidades festivas de conclusão 
dos cursos de graduação aos formandos do semestre letivo 2020/1, conforme Portaria 
Normativa nº 08/2020. 

 

Das Rematrículas  

 

Art. 7º Ratificar o período de rematrículas para os cursos de graduação, de 21 
a 24 de julho, com realização on-line.  

Parágrafo único – Para as rematrículas do semestre letivo 2020/2, 
excepcionalmente, ouvido o NDE será autorizada a flexibilização dos pré-requisitos 
e/ou co-requisitos. 

 

Do Início do Semestre 2020/2 

 

Art. 8º Ratificar a data de 3 de agosto para o início do semestre letivo 2020/2, 
conforme o previsto no calendário acadêmico 2020. 

 

Das Disposições Gerais  

 

Art. 9º Cabe à Diretoria de Câmpus a gestão dos procedimentos previstos nesta 
Instrução Normativa junto às coordenações e aos NDEs dos cursos de graduação.  

 



 

 

Art. 10 Casos omissos serão resolvidos pelas Pró-Reitorias de Ensino e de 
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 

 

Art. 11 Esta Instrução Normativa, vinculada ao contexto de excepcionalidade 
decorrente da pandemia da Covid-19, entra em vigor na data de sua aprovação, 
revogando qualquer dispositivo contrário aos objetos sobre os quais dispõe, podendo 
sofrer alterações, sempre que se fizerem necessárias, considerando-se, sobremaneira, 
o cenário da região e as orientações dos órgãos públicos. 

 

Erechim, 22 de junho de 2020. 

 

 

 
 
 

 

 
   

  Profª. Neusa Maria John Scheid     Profª. Edite Maria Sudbrack 
Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão   Pró-Reitora de Ensino da URI 
      e Pós-Graduação da URI 

 

 


