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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PORTARIA 06/2020 
 

 

Estabelece prazo para realização de 

atividades acadêmicas, fechamento e 

lançamento de notas relativas ao 1º 

bimestre/2020, em razão da situação de 

pandemia do novo Coronavírus -COVID-19. 

A Reitora do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais, ouvidos a Pró-Reitoria Acadêmica e os 
Coordenadores de Cursos presenciais de Graduação, 

 
Considerando: 

- A Portaria MEC 434, de 17/03/2020, publicada no DOU em 18/03/2020; 

- A substituição, em caráter excepcional, das disciplinas presenciais dos cursos, por 
aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação remota. 
 

Resolve determinar que: 

 

Art. 1º - O primeiro bimestre letivo de 2020 compreenderá o período entre 

03/02/2020 a 17/04/2020, considerando-se aí todas as atividades realizadas 

pelos acadêmicos, tanto presencialmente no UNAR, quanto as utilizando-se de meios 

e tecnologias digitais; 

 

Art. 2º - Não serão aplicadas avaliações presenciais do conteúdo ministrado 

relativo ao 1º bimestre letivo de 2020; 

 

Art. 3º - Os docentes terão até o dia 27/04/2020 para o lançamento de notas das 

atividades realizadas pelos acadêmicos no Sistema Acadêmico - Perseus. 

 

Art. 4º - Seja incluído no calendário acadêmico a realização de uma prova 

denominada “Recuperação”, ao término deste primeiro semestre letivo de 2020, 

destinada à eventual recuperação de conteúdo e nota para aqueles alunos que 

tiveram dificuldades nas atividades realizadas remotamente no período de suspensão 

das aulas e atividades presenciais. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

Araras, 30 de março de 2020. 

 
Profa. Raquel Cristina Barbosa Ulson Spindler 

Reitora 


