
 
RESOLUÇÃO Nº 0XX/2020 - CEPE/UNESPAR 

 
Aprova os procedimentos para 
avaliações e fechamento dos bimestres 
de forma excepcional devido à 
Resolução 001/2020 – Reitoria/Unespar, 
que suspende as aulas presenciais na 
Unespar em virtude da Pandemia 
decorrente da Covid-19. 
 

 
O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Reitor da Unespar, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais; e 
 
Considerando os incisos I e IV do Art. 7º do Regimento Geral da Unespar, referentes 
às atribuições deste Conselho; 
 
Considerando a solicitação autuada no protocolo nº 16.543.012-3; 
 
Considerando a Resolução n.o 001-2020/Reitoria-Unespar, que suspende as 
atividades presenciais na Unespar;  
 
Considerando a deliberação contida na ata da 3ª Sessão do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Unespar, realizada no dia 15 de julho de 2020, em XXXXXXX; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. Aprovar os procedimentos para avaliações da Unespar em virtude da 
Pandemia causada pela Covid-19, nos termos do Anexo I. 
 

Art. 2º. Aprovar alteração no calendário acadêmico 2020, para fechamento de 
bimestres e semestres e lançamento de notas no Siges; 
 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
  
Art. 3º. Publique-se no site da Unespar.  
 
 
Paranavaí, XX de XXXXXXXX de 2020. 
 

 
Antonio Carlos Aleixo 

Reitor 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo I 
 

Das Avaliações  
 

I- As avaliações devem ser organizadas de acordo com o previsto no Art. 76 

do Regimento da Unespar, que atribui aos professores e colegiados 

autonomia para decidirem acerca do formato das mesmas. 

 

II- A forma de avaliação deve constar no plano de ensino da disciplina que, 

quando necessário, deverá ser reformulado para atividades não 

presenciais e informada aos acadêmicos no SIGES. 

 

§1 Caso haja necessidade de alteração nos Planos de Ensino, os 

colegiados têm até o dia 15 de agosto para aprovarem, com registro em 

ata, e atualizarem os Planos de Ensino do Siges. 

 

§2 Para os colegiados que já aprovaram anteriormente suas atividades de 

forma não presencial, de acordo com as orientações emitidas pela 

Universidade, a ata de aprovação do colegiado deve ser anexada ao Plano 

e Ensino, visando validação posterior do CEPE. 

  

§ 3 Para os colegiados que finalizaram as disciplinas do primeiro semestre 

até essa data, os planos de ensino devem ser aprovados servindo de 

relatório da disciplina.  

 

III- Deve-se garantir aos acadêmicos a diversificação de formas de avaliação, 

bem como a flexibilizacao de horários e prazos para sua realização. A 

conclusão das disciplinas pode se dar, segundo o critério do cumprimento 

da carga horária e do conteúdo, em conformidade com o modo remoto de 

ensino definido pelo colegiado. 

 

IV- As disciplinas podem ser organizadas de forma modular, por eixos 

temáticos ou interdisciplinar, desde que constem no plano de ensino ou 

em proposta formalizada com registro em ata do colegiado.  

 

V- Deve constar no Plano de Ensino, ou em proposta formalizada pelo 

colegiado, a(s) plataforma(s) que será(ão) utilizada(s) para as atividades 

não presenciais; 



 

VI- As avaliações, inclusive exames finais, assim como as demais atividades 

realizadas durante a suspensão das aulas presenciais, devem ficar 

registradas nas Plataformas institucionais vinculadas ao e-mail 

institucional do professor da disciplina: Moodle Unespar; Plataforma 

Teams e Gsuit.  

 

VII- Os exames finais das disciplinas que se encerrarão no primeiro semestre 

poderão ser aplicados até o final do ano letivo, de acordo com o calendário 

anual, cuja modificação ainda será discutida pelo CEPE. 

 

VIII- Não será fixado, durante a suspensão das atividades presenciais, prazo 

para a aplicação do exame final das disciplinas semestrais. Entretanto, os 

colegiados devem atentar-se para um enventual acúmulo de exames no 

mesmo período. 

 

IX- Para evitar sobrecarga aos estudantes e professores, a organização da 

oferta de disciplinas no período letivo de 2020 poderá se dar da seguinte 

forma: 1) Oferta por fluxo contínuo, considerando a finalização e 

cumprimento da carga horária e do conteúdo previsto no Plano de Ensino 

para cada disciplina; 2) Para os cursos com disciplinas semestrais e que 

mantiveram a organização em semestres, o início das atividades das 

disciplinas do segundo semestre  deverá ser somente após o fechamento 

do primeiro, para evitar que haja simultaneamente disciplinas dos dois 

períodos. 

 

X- Os procedimentos para registro dos exames na Ata de Exame Final e 

entrega de livros na Secretaria Acadêmica serão orientados por Instrução 

de Serviço da Diretoria de Registros Acadêmicos, disponível no endereço 

http://prograd.unespar.edu.br/. 

 

XI- O procedimento e prazos para reposição das aulas do primeiro semestre 

de 2020 serão orientados por documento da Reitoria, indicado pela 

“Comissão de Avaliação e Planejamento de Ações de Combate à 

Disseminação do Novo Coronavírus”, noemada pela Portaria XX/2020 – 

Reitoria Unespar.   

http://prograd.unespar.edu.br/


Anexo II 

 

Do fechamento de bimestres e semestres 

 

I- O Prazo de execução das disciplinas por meio das atividades remotas 

deverá ser definido no Plano de Ensino, ou em organização de disciplinas 

já aprovada em Colegiado mesmo que, excepcionalmente, seja 

necessário ser revisto pelo colegiado.  

 

II- O Siges ficará aberto para o lançamento de notas de forma contínua até o 

prazo estabelecido para o fechamento do ano letivo de 2020, devendo as 

disciplinas concluídas serem finalizadas para gerar ata de avaliação final; 

 

III- O fechamento dos bimestres/semestres devem considerar a 

proporcionalidade dos conteúdos a serem trabalhados na disciplina 

reprogramada para esse período, e não se basear unicamente no marco 

temporal; 

 

IV- A frequência dos estudantes deve ser registrada no diário de classe. Para 

os alunos que estão realizando as atividades, o professor deve preencher 

no diário de classe a sigla NP (Não Presencial), que é correspondente à 

sigla C (Compareceu), de acordo com os critérios de frequência 

estabelecidos no Plano de Ensino da Disciplina.  

 


