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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 2020.0191257 - PROGRAD-DIADM

Considerando a decisão do Conselho Universitário (17/03/2020) pela manutenção da suspensão das aulas e
dos Calendários Acadêmicos dos cursos presenciais por tempo indeterminado, como medida de combate à
contaminação por COVID-19, a PROGRAD informa:

Não há mais necessidade de realizar a autodeclaração indicando tosse, febre ou suspeita de infecção
pelo COVID-19;
A Central de Salas permanecerá fechada até o retorno das aulas;
Os estágios obrigatórios das licenciaturas (presencial e a distância) ficam suspensos até o retorno das
aulas;
Os estágios obrigatórios que incluam atendimento à comunidade ficam suspensos até o retorno das
aulas, incluindo os que ocorrem no Hospital Universitário;
Para os demais estágios, é importante que professores supervisores orientem os alunos a realizar
trabalho remoto ou seguir protocolo de atendimento a casos de urgência, em sistema de escala e
cuidando com higienização das mãos e etiqueta respiratória. Destaca-se que a UEPG recomenda o
isolamento;
Não será considerada válida nenhuma atividade avaliativa neste período, mesmo que realizada a
distância. Ou seja, se ocorrer a interação a distância entre alunos e professores, nenhuma atividade
advinda desta interação poderá ser computada ou compreendida como obrigatória a todos, assim como
não poderão ser registradas tais atividades, sejam elas avaliativas ou não em Diário de Classe;
O acesso às disciplinas do AVA para os cursos presenciais foi suspenso;
As formaturas estão suspensas até o retorno das atividades presenciais;
As atividades de orientação presenciais sobre doenças respiratórias infecciosas, agendadas para dia 19
de março, estão canceladas;
Todos os prazos referentes à Edital de Monitoria serão revistos. A inscrição ocorrerá através da
plataforma digital do acadêmico online, conforme novas datas que serão publicadas em edital
específico, após retorno das aulas;
O resultado do edital do Programa de Atualização Didática será publicado até dia 27 de março. No
entanto, o início de suas atividades presenciais fica previsto para o retorno das aulas.

Publique-se, divulgue-se e arquive-se

Em 18 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ligia Paula Couto, Pró-reitora de Graduação, em
18/03/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando
o código verificador 0191257 e o código CRC EE1B6763.

 

20.000012556-6 0191257v3


