
 

ORDEM DE SERVIÇO – 2020.0202259 

 

Considerando a decisão do Conselho Universitário (09/04/2020) pela 

manutenção da suspensão das aulas e dos Calendários Acadêmicos dos 

cursos presenciais, como medida de combate à contaminação por COVID-19, 

a PROGRAD informa: 

⚫ Seguem suspensos os seguintes calendários: Calendário Geral, 

Calendário de Medicina e Calendário de Telêmaco Borba; 

⚫ O acesso às disciplinas do AVA para os cursos presenciais segue 

suspenso; 

⚫ Horas atividades complementares, do período de 9 de abril até retorno de 

calendários presenciais, estão liberadas para serem realizadas em cursos 

ofertados pela Universidade Virtual do Paraná 

<https://www.uvpr.pr.gov.br/cursos/cursos-abertos/> ou pelo NUTEAD da 

UEPG < https://ead.uepg.br/site/moocs>; 

⚫ No site do NUTEAD da UEPG, há os seguintes Moocs totalmente gratuitos: 

“Nivelamento em Língua Portuguesa”, “Nivelamento em Matemática 

Básica”, “O que você precisa saber sobre a seleção de pessoas”. Também 

estão abertas inscrições, de 14 a 17 de abril, para o curso “Conhecendo a 

EAD” <https://ead.uepg.br/apl/phi/?page=publico.Login&curso=454>, com 

início previsto para 20 de abril. Demais cursos serão divulgados durante o 

mês de abril nas redes sociais da UEPG e às coordenações de curso. Se 

houver qualquer problema de acesso aos cursos do NUTEAD, encaminhar 

email ao <suporte@ead.uepg.br>; 

⚫ A orientação de TCC pode começar a ocorrer, para alunos(as) e 

professores(as) que consigam se comunicar remotamente e, em decisão 

conjunta, entendam que é possível a retomada desta ação; 
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⚫ Todas as datas de defesa de TCC serão alteradas mediante publicação de 

novos calendários, de modo que o(a) aluno(a) que não possa trabalhar no 

TCC a distância, neste período de calendários suspensos, não seja 

prejudicado(a); 

⚫ Está extinto o jubilamento por decurso de prazo regulamentar de 

permanência no curso. Fica mantido o abandono por decurso de prazo 

regulamentar de trancamento de matrícula e o abandono pela não 

efetivação da matrícula ou pela não solicitação de trancamento, até o(s) 

respectivo(s) prazo(s) estabelecido(s) em Calendário Universitário. A 

PROGRAD iniciará os processos internos para atualizar legislação para 

atender esta demanda; 

⚫ Atualização didática para metodologias de ensino EaD e presencial será 

organizada pelo NUTEAD e de participação facultativa a todos(as) os(as) 

docentes. As inscrições estão abertas de 14 a 17 de abril no seguinte link: 

<https://ead.uepg.br/apl/phi/?page=publico.Login&curso=456>. Para 

docentes, também está aberta a inscrição, de 14 a 17 de abril, para o curso 

“Conhecendo a EAD” 

<https://ead.uepg.br/apl/phi/?page=publico.Login&curso=454>. Ambas as 

ações terão início no 20 de abril. Se houver qualquer problema de acesso 

aos cursos do NUTEAD, encaminhar email ao <suporte@ead.uepg.br>; 

⚫ Solicitamos que todos(as) os(as) docentes atualizem seu(s) Diário(s) de 

Classe do período de 10 de fevereiro a 14 de março; 

⚫ Não poderá ser registrada, no Diário de Classe, nenhuma atividade no 

período em que os calendários permanecerem suspensos; 

⚫ Não será considerada válida nenhuma atividade avaliativa neste período 

de suspensão de calendários, mesmo que realizada a distância; 

⚫ A interação a distância entre alunos e professores é permitida, desde que 

nenhuma atividade advinda desta interação seja computada, avaliativa ou 

compreendida como obrigatória a todos(as); 

⚫ Os estágios obrigatórios das licenciaturas (presencial e a distância) 

seguem suspensos;  
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⚫ Os estágios obrigatórios que incluam atendimento à comunidade seguem 

suspensos, incluindo os que ocorrem no Hospital Universitário; 

⚫ Para os demais estágios, é importante que professores supervisores 

orientem os(as) alunos(as) 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; 

⚫ Todas as datas que estão nos calendários, e não chegaram ao seu limite, 

serão reprogramadas a partir de publicação de novos calendários, 

respeitando as proporcionalidades;  

⚫ A Central de Salas permanece fechada; 

⚫ As formaturas seguem suspensas; 

⚫ 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 início das atividades do Programa de Atualização Didática ocorrerá com 

o retorno das aulas.  

 

 

 

14 de abril de 2020 

Publique-se, divulgue-se e arquive-se 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Prof.ª Dr.ª Ligia Paula Couto 

Pró-Reitora de Graduação 


