
 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

ATO NORMATIVO Nº 03/2021 

 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

SUSPENSAS DO 1O. SEMESTRE E 2O. 

SEMESTRE DE 2020  

  

A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR), no uso das suas atribuições regimentais (art. 

17, XVIII, da Resolução n. 32/2019 do CONSUN), e 

 

Considerando a publicação da Portaria n. 544/2020 do Ministério da Educação, a 

qual determinava a impossibilidade de substituição de determinadas atividades 

letivas presenciais por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, 

tecnologias de informação e comunicação,  

 

Considerando a possibilidade de longa duração da situação de emergência e da 

manutenção das medidas preventivas à propagação da COVID-19, bem como a 

necessidade de viabilizar o retorno de determinadas atividades escolares 

presenciais, garantindo a possibilidade de integralização da graduação pelos 

estudantes,  

 

Considerando as orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE) no tocante 

a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais no contexto pandemia 

da COVID-19,  

 

Considerando a publicação da Lei n. 14.040/2020, a qual determina a possibilidade 

de retorno das atividades com presença física dos estudantes e profissionais da 

educação na unidade de ensino, observada as orientações e diretrizes das 

autoridades sanitárias,  

 

Considerando os inúmeros decretos e outros instrumentos legais e normativos dos 

Estados e Municípios para o enfrentamento da emergência de saúde pública, 
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RESOLVE: 

 

Art. 1o.  Regulamentar, para os cursos de graduação presencial, a realização das 

atividades letivas presenciais suspensas no 1o semestre e 2o. semestre de 2020, de 

modo a garantir aos estudantes a conclusão das disciplinas ou componentes 

curriculares afetados.  

 

Art. 2O. A programação de reposição das atividades letivas presenciais será 

estabelecida pela Coordenação dos cursos de graduação da PUCPR, de cada 

unidade de ensino (campus), podendo ser modificado em atenção as medidas 

estabelecidas pelos protocolos e autoridades locais no contexto da pandemia da 

COVID19.  

  

Art. 3o. Para a participação na reposição das atividades letivas presenciais, os 

estudantes de graduação matriculados em disciplinas do 1o. e 2o semestre de 2020, 

para fins do presente ato normativo, serão classificados da seguinte forma:  

  

I - Grupo I:  Estudantes que se encontram no grupo de risco para agravamento do 

COVID19;  

II - Grupo II: Estudantes que não se encontram no grupo de risco para agravamento 

do COVID19 e que não pretendem retornar as atividades letivas presenciais;  

III - Grupo III: Estudantes  que não se encontram no grupo de risco para 

agravamento do COVID19 e que pretendem retornar as atividades letivas 

presenciais.  

 

Art. 4o. Os estudantes de graduação relacionados nos Grupos I e II do artigo 3o. 

deverão, no prazo de 7 (sete) dias contínuos, a contar do início das atividades 

acadêmicas do 1o semestre de 2021, informar a Coordenação do Curso,  no 

ambiente de mensagem do ambiente virtual de aprendizagem, a não participação 

na reposição das atividades letivas presenciais, em razão do pertencimento ao 

grupo de risco para agravamento do COVID19 ou do não interesse no retorno, salvo 

disposição diversa entabulada com a Coordenação de Curso para manifestação de 

interesse/possibilidade de retorno.  

 

Parágrafo único: Os estudantes inseridos nos Grupos I e II do artigo 3o. manterão a 

condição de matriculados nas disciplinas com atividade letivas presenciais com 

enquadramento acadêmico de “DISCIPLINA EM CURSO”. 



 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Art. 5o. Os estudantes de graduação relacionados no Grupo III do artigo 3o, que 

ainda não realizaram a reposição das atividades letivas presenciais, deverão, no 

prazo de 7 (sete) dias contínuos, a contar do início das atividades acadêmicas 

do 1o semestre de 2021, informar a Coordenação do Curso,  no ambiente de 

mensagem do ambiente virtual de aprendizagem, o interesse em participar da 

reposição das atividades letivas presenciais, salvo disposição diversa entabulada 

com a Coordenação de Curso para manifestação de interesse/possibilidade de 

retorno.  

 

Parágrafo único: A ausência de manifestação por parte dos estudantes matriculados 

nas disciplinas com atividades letivas presenciais, no prazo de 7 (sete) dias 

contínuos a contar do início das atividades acadêmicas do 1o semestre letivo 

de 2021, implicará no enquadramento acadêmico descrito no parágrafo único do 

artigo 4o., salvo disposição diversa entabulada com a Coordenação de Curso para 

manifestação de interesse/possibilidade de retorno.   

 

Art. 6o. O estudante de graduação relacionado no Grupos III do artigo 3o. será 

considerado apto para participar das atividades letivas presenciais e poderá inicia-

las somente após, cumulativamente: 

  

I – ter preenchido, assinado e enviado o “termo de compromisso” encaminhado pela 

PUCPR via email;  

 

II - participar de treinamento(s), online e presencial, conforme áreas de atuação das 

atividades letivas presenciais;    

 

III - obedecer rigorosamente às exigências sanitárias de segurança estabelecidas 

pelos órgãos oficiais de saúde e pela PUCPR; 

 

IV – portar de forma impressa o “termo de compromisso” assinado em todos os 

momentos presenciais que estiver dentro das dependências da PUCPR, pois 

poderá ser solicitado a qualquer momento;  

 

V – seguir as demais orientações realizadas pelos coordenadores de cada curso 

sobre procedimentos adotados na operacionalização dos termos de compromisso 

e participação das atividades letivas presenciais;  
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VI – mante-se em constante acesso ao ambiente virtual de aprendizagem para 

acompanhar orientações, prazos e avisos reportados diariamente pelas 

coordenações de cursos e docentes.  

 

Art. 7o. Considera-se, para fins deste ato normativo, “DISCIPLINA EM CURSO” a 

situação acadêmica do estudante que se encontra regularmente matriculado nas 

disciplinas que tenham atividades letivas presenciais a serem repostas e que, em 

razão da pandemia relacionada a COVID19, venha a usufruir dessa prestação de 

serviços educacionais em momento diverso.   

 

§ 1o.  O estudante com “DISCIPLINA EM CURSO”, enquanto não participar das 

atividades letivas presenciais,  manterá a condição de matriculado nas disciplinas 

correspondentes, podendo usufruir de novo cronograma dessas atividades a ser 

comunicado pelas Coordenações de Cursos. 

 

§ 2o A não participação dos estudantes em novo cronograma de atividades letivas 

presenciais a ser programada pelas Coordenações de Cursos, ensejará a sua 

matrícula na próxima oferta regular da disciplina correspondente, a qual deverá ser 

cursada integralmente, salvo disposição diversa entabulada com as Coordenações 

de Curso para a reposição dessas atividades.   

 

§ 3o A participação do estudante enquadrado academicamente com “DISCIPLINA 

EM CURSO” nas reposições das atividades letivas presenciais que venham a ser 

programadas pelas Coordenações de Curso, na forma do parágrafo 1o deste artigo, 

ou na oferta regular da disciplina correspondente, na forma do parágrafo 2o. deste 

artigo, não ensejará a cobrança de valores adicionais, considerando já terem sido 

realizadas as respectivas cobranças em momento anterior. 

 

§ 4o  O estudante com “DISICPLINA EM CURSO” que solicitar o trancamento do 

curso, nos termos do Regimento Geral da PUCPR, e requerer a reabertura de 

matrícula do curso posteriormente a realização das reposições de atividades letivas 

presenciais estabelecidas pelas Coordenações de Curso, deverá realizar a sua 

matrícula na próxima oferta regular da disciplina afetada, que deverá ser cursada 

integralmente, salvo disposição diversa entabulada com as Coordenações de 

Curso.  
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Art. 8º  Para fins de viabilizar a observância dos protocolos de biossegurança, será 

garantido o acesso aos ambientes acadêmicos destinados as atividades letivas 

presenciais apenas aos estudantes relacionados no Grupo III do artigo 3o., devendo 

esses observarem todas as disposições legais e institucionais para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia da COVID-19, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

 

Art. 9º A impossibilidade ou a não participação dos estudantes nas atividades letivas 

presenciais por qualquer motivo, bem como a reorganização das atividades letivas 

presenciais em razão da pandemia da COVID-19, poderão inviabilizar a 

integralização e conclusão do curso no prazo regular ou com a turma de origem.    

 

Art. 10º. Casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria responsável pelos 

cursos de graduação da PUCPR. 

 

Art. 11. Este Ato Normativo entra em vigor a partir da presente data.  

 

 

 

 

__________________________________ 

Renata Iani Werneck 

Pró-Reitora de Graduação da PUCPR 

 


