
 
 
 

 

 

Comunicado Direito UNIFIO nº 6 (29/06/2020) 

 

REF.: SEGUNDO SEMESTRE LETIVO (2020/2) 

 

1 – DA PORTARIA MEC Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 – CORONAVÍRUS 

Referida Portaria autorizou, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais 

por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e 

comunicação ou outros meios convencionais, até 31 de dezembro de 2020, de modo que 

imprescindível o planejamento e programação para todo o segundo semestre letivo, para a hipótese de 

continuidade na forma virtual. Assim que houver permissão dos órgãos públicos, de saúde e 

institucionais, o Curso de Direito retomará imediatamente as atividades presenciais, sem prejuízo dos 

conteúdos e avaliações produzidas no período de virtualidade. 

O regime de excepcionalidade infligido pela pandemia do Coronavírus torna 

imprescindível que os acadêmicos acompanhem o horário de aulas, cronograma de provas, 

planejamentos, comunicados, portarias, normatizações, eventos e programações institucionais 

pelo site www.unifio.edu.br (Direito) e também pelas redes sociais, notadamente Facebook, 

Instagram e WhatsApp. 

 

2 – DAS ATIVIDADES LETIVAS PARA 2020/2 

2.1 – AULAS 

2.1.1 – As rematrículas para o próximo semestre letivo (2020/2) poderão ser feitas 

remotamente, diretamente pelo sistema acadêmico ou com o apoio da Secretaria Geral pessoalmente, 

mediante agendamento prévio ou por telefone de segunda a sexta-feira, entre 07h00min e 17h00min e 

aos sábados entre 8h00min e 12h00min. Agendamentos, protocolos e requerimentos sobre assuntos 

acadêmicos também poderão ser feitos remotamente pelo e-mail secretaria@unifio.edu.br; 

2.1.2 – Haverá atividades letivas regulares, em todos os dias e horários das disciplinas em que 

o estudante estiver matriculado em 2020/2, ou seja, os professores estarão disponíveis exatamente em 

todos os dias e horários, de forma síncrona como regra, de modo a impulsionar o ensino e a 

aprendizagem sem prejuízo da qualidade; 
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2.1.3 – Não obstante o preenchimento completo dos dias e horários de aula com atividades, 

todos os conteúdos das aulas síncronas deverão ser disponibilizados no AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) aos acadêmicos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da finalização da 

atividade; 

2.1.4 – Se o docente excepcionalmente não puder cumprir seu horário regular de aula ou 

disponibilizar atividade específica e sequencial aos acadêmicos, a Coordenação do Curso 

disponibilizará aos acadêmicos professor substituto; 

2.1.5 – Haverá registro de presença (chamada) em todos os encontros. Eventuais 

inconsistências técnicas ou impossibilidade de acesso dos acadêmicos deverão ser justificadas ao 

docente responsável pela disciplina, por meio eletrônico (e-mail do docente), sob pena de efetivaçãodo 

registro da falta; 

2.1.6 – Poderá haver compensação da falta, pela apresentação de relatório manuscrito do 

conteúdo integral da aula que não foi acompanhada pelo acadêmico, a ser entregue no prazo máximo 

de 07 (sete) dias do encontro em relação ao qual houve ausência do acadêmico. O manuscrito deverá 

ser digitalizado e encaminhado eletronicamente ao docente no prazo assinalado. Se possível, tratando-

se do mesmo docente e da mesma disciplina nos períodos matutino e noturno, o estudante poderá 

compensar a sua ausência com o comparecimento ao encontro do outro turno (matutino ou noturno, 

conforme o caso), desde que relacionado ao mesmo conteúdo. 

 

2.2 – AVALIAÇÕES 

2.2.1 – O processo avaliativo ocorrerá normalmente pelos meios virtuais, enquanto não 

houver retorno à presencialidade, conforme experiência do primeiro semestre letivo (2020/1); 

2.2.2 - Os docentes utilizarão prioritariamente o Ambiente Conhecer para a realização das 

provas e trabalhos bimestrais. Sem prejuízo, também poderão os docentes servirem-se de outras 

plataformas para a efetivação das avaliações, a exemplo do Google Forms e do próprio e-mail 

institucional; 

2.2.3 – Os docentes entregarão aos acadêmicos feedback específico no que concerne às 

provas. Se não houver utilização do AVA, os docentes agendarão encontro para vista de prova, ou 

ainda disponibilizarão aos estudantes gabarito para aferição dos erros e acertos; 

2.2.4 - Os docentes disponibilizarão no AVA os Planos de Ensino e de Aprendizagem com o 

conteúdo e material que serão cobrados nas provas e diretrizes respectivas. Além do conteúdo no AVA, 



 
 
 

há possibilidade de divulgação também por outros veículos (e-mail, grupos de WhatsApp e redes 

sociais diversas), até o último encontro que anteceda a data da avaliação; 

2.2.5 - Os docentes especificarão no AVA, quando da disponibilização das provas aos 

acadêmicos, de qual disciplina se trata e para qual termo e turno (matutino ou noturno) a avaliação se 

destina; 

2.2.6 - Não será permitida aos estudantes que ingressarem no AVA, na data e horário das 

avaliações, a desistência de realização da prova. Tendo em vista que o sistema registra o ingresso 

(login) do discente, se houver tal ocorrência o estudante receberá nota 0 (zero) na prova respectiva. 

Também receberá nota 0 (zero) o acadêmico que não entregar a prova até a data e horário limite 

especificado, salvo se for possível aferir as questões respondidas (revisão), com atribuição 

proporcional da nota; 

2.2.7 - Os estudantes que eventualmente não tiverem condições tecnológicas para realização 

das provas nos dias e horários especificados, poderão utilizar os Laboratórios de Informática do Centro 

Universitário UNIFIO, mediante prévio agendamento, até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário 

de início da prova (pelo e-mail secretaria@unifio.edu.br), usando máscaras e adotando todos os 

cuidados de higienização e demais recomendações no que concerne à prevenção e precaução contra o 

Coronavírus; 

2.2.8 - Os estudantes que não puderem realizar a avaliação do 1º ou 2º bimestre a tempo e 

modo devidos, deverão submeter-se à segunda chamada nos termos regimentais; 

2.2.9 - Estudantes com eventuais dificuldades de acesso ao AVA deverão imediatamente 

enviar mensagem ao Núcleo Tecnológico de Educação Aberta - NTEA (ntea@unifio.edu.br); 

 

2.3 – EVENTOS 

Até a data de expedição deste comunicado, a previsão de autorização governamental para 

volta das aulas presenciais é início de setembro. Porém, mesmo enquanto não houver autorização, 

haverá continuidade dos eventos do curso, de modo virtual, tal como já ocorreu no 1º semestre. 

Encontros, debates, webinares, seminários, lançamentos de livros e palestras virtuais, inclusive em 

parceria com outras instituições e entidades diversas foram realizados pelo Curso de Direito, um deles 

inclusive com emissão gratuita de certificado. 
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2.4 – PROVA INTEGRALIZADORA 

Foi decidido que no segundo semestre letivo (2020/2) o Curso de Direito realizará a PROVA 

INTEGRALIZADORA, seja presencialmente, seja virtualmente, consoante Calendário institucional a 

ser estabelecido pelo Centro Universitário. 

Ourinhos/SP, 29 de junho de 2020. 
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