
 

 

PORTARIA Nº 02 DE 12/03/2020. 

 

O Conselho Acadêmico do Centro 

Universitário UNIFACEAR, no uso de 

suas atribuições regimentais resolve: 

 

 

Art. 1º - Os alunos que estiveram em viagem ou em contato com pessoas em 

cidades com casos confirmados de Coronavírus deverão ser afastados das 

atividades acadêmicas por um período de até 14 dias. 

Parágrafo Único: Os alunos com suspeita de Coronavirus ou aqueles que 

possuem doenças crônicas, mulheres grávidas ou que estão amamentando, 

alunos acima dos 60 anos e aqueles que residem com idosos, também podem 

requerer o afastamento previsto no caput. 

Art. 2º - Para formalizar o afastamento, o aluno deverá solicitar o tratamento 

especial à Secretaria Acadêmica por e-mail anexando ao menos um dos 

seguintes documentos comprobatórios: 

I. Atestado ou laudo médico; 

II. Bilhete de passagem; 

III. Comprovante de hospedagem; 

IV. Qualquer outro documento que comprove a situação descrita no Art. 

1º. 

Art. 3º - Após a solicitação formal pela Secretaria Acadêmica, o aluno deverá 

enviar um e-mail ao coordenador de curso informando o afastamento. 



Art. 4º - Serão atribuídos aos estudantes que se enquadrarem nos requisitos do 

artigo 1º exercícios domiciliares com acompanhamento da faculdade. A 

aplicação dos exercícios domiciliares não tem o caráter de avaliação, mas se 

não forem entregues no prazo estipulado serão lançadas as respectivas faltas e 

demais consequências referentes a ausência às aulas e das atividades não 

cumpridas das disciplinas. 

Art. 5º - Caso o afastamento conflite com o período das provas bimestrais, o 

acadêmico terá o prazo de até 10 (dez) dias após o término do afastamento para 

realização das provas. O coordenador do curso é o responsável pelo 

agendamento das avaliações. 

Parágrafo primeiro. Encerrado o prazo de 10 (dez) dias após o afastamento, 

caso o aluno não compareça para realizar as avaliações, será atribuído nota 

zero. 

Parágrafo segundo. Caso seja necessário permanecer afastado por mais dias, 

o aluno deverá encaminhar por e-mail o atestado comprovando a necessidade e 

especificando a quantidade de dias. 

Art. 6º - A disciplina de Estágio Supervisionado não se enquadra no regime de 

Tratamento Especial e deverá ser cursada integralmente pelo aluno após o 

término do período de afastamento. 

Art. 7º - Os casos não previstos por essa portaria serão analisados pelo 

colegiado de curso. 

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Araucária, 12 de março de 2020. 

 

 

Murilo Martins Andrade 

Reitor 


