
 

 

 

 
Ofício 004/2020 - REITORIA Curitiba-PR, 27 de maio de 2020 

 
 

Assunto: DETERMINAÇÃO INSTITUCIONAL (II) 
 

Em razão da implantação do Regime Letivo Remoto, amparadas pelas Portarias 
MEC 343 de 17/03/2020, 345 de 19/03/2020, 395 de 15/04/2020 e 473 de 12/05/2020, 
pela resolução CONSU 06/2020 e, observando a Instrução Normativa 05/2019 e a 
Resolução CONSEPE 01/2017: 

 
 Alteram-se as datas do calendário Acadêmico 2020/1, 2º BIMESTRE, apoiando-se 

na determinação institucional ofício nº. 003/2020, que alterou as avaliações do 1º. 
Bimestre 2020/1.  
 

1 - AS AVALIAÇÕES DO 2º. BIMESTRE  

 disciplinas mediadas a distância ocorrerão de: 04, 05 e 06/06/2020 
 disciplinas presenciais ocorrerão de: 15/06/2020 a 27/06/2020. 

 
 as avaliações manterão a possibilidade de dois instrumentos AV2 e ED2, os pesos 

avaliativos permanecerão AV2 = 5 e ED2 = 5, durante o período instaurado do 
Regime Letivo Remoto. 
 

2 - AS AVALIAÇÕES DE 2ª. CHAMADA DE TODAS AS DISCIPLINAS OCORRERÃO 
DE 29/06 A 04/07/2020 

 As avaliações de 2ª Chamada compreenderão os instrumentos avaliados no 
ambiente virtual de aprendizagem, e deverão ser avaliadas pelo mesmo 
instrumento, ou similar. 
 

3 - AS AVALIAÇÕES DE EXAME FINAL OCORRERÃO DE 06 A 11/07/2020. 

 Conforme instrução normativa o aluno poderá realizar exame-final se obtiver 
MÉDIA SEMESTRAL (MS) mínima de 4,0 e a MÉDIA FINAL (MF) para aprovação 
é 5,0. 

 

 

 



 

 

 

 

4 – REPOSIÇÃO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE ESTÁGIOS E DE 
LABORATÓRIOS / MEDIAÇÃO / ADAPTAÇÃO DE ESTUDOS 

No período de 13 de julho a 14 de agosto/2020, os docentes deverão organizar seus 
planos de trabalho para reposição das práticas profissionais de estágios e de 
laboratórios (Portaria MEC 345, de 19/03/2020), não mediadas durante o período 
letivo remoto, bem como, organizar os planos de adaptação e reposição de estudos 
aos alunos que justificarem os motivos do não acompanhamento às atividades 
ofertadas no período do Regime Letivo Remoto, no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), sob a organização, acompanhamento e supervisão  das coordenações de cada 
curso.  

O 2º. Semestre de 2020 iniciará em 17 de agosto de 2020 com término em 19 de 
dezembro de 2020.  

O calendário acadêmico do segundo semestre será encaminhado posteriormente após 
ajustes e cumprimento da legislação vigente. 

OBS.:  Avaliação Interdisciplinar (AI) não será aplicada durante o 1º. semestre 2020. 

As atividades de práticas profissionais de estágios e de laboratórios, bem 
como demais atividades inerentes aos cursos (TCC, apresentações de trabalhos, 
projetos, entre outros), serão tratadas pelas coordenações de cada curso. 

Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos à disposição para outros 
esclarecimentos.  

 

Atenciosamente,  
 

 
 LUIZ GUILHERME RANGEL 
SANTOS - Reitor

JOÃO HENRIQUE FARYNIUK 
Pró-Reitor Acadêmico 

 
 MARCO AURÉLIO CARDOSO 

Secretário Geral 


