
 

 

RESOLUÇÃO D.E. Nº 026, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021  

  

  

Dispõe sobre o retorno das aulas presenciais e dá outras 

providências.    

  

A DIRETORIA EXECUTIVA da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE 

DO RIO DO PEIXE, no uso de suas atribuições,   

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 17, Inciso III do Estatuto Social da 

FUNIARP; e 

 

CONSIDERANDO a Portaria SES nº 1063 de 11/08/2021; 

 

RESOLVE:  

 

Art 1º Reiterar as medidas higiênicas e sanitárias de prevenção à Covid-19, 

inclusive no que se refere às pessoas vacinadas, considerando todas as medidas 

sanitárias em vigor e incluindo os seguintes parâmetros:  

I – uso obrigatório de máscara, conforme regulamentação específica, 

respeitados os limites de faixa etária e grupos específicos; 

II – distância mínima de 1,0 m (um metro) de raio entre as pessoas em salas 

de aula; 

III – ventilação natural dos ambientes.  



 

 

Art 2º Permanecer com as disciplinas conforme a modalidade na qual se 

enquadram, determinadas pela Portaria Reitor / UNIARP nº 075/2021 de 

22/07/2021: 

I. DISCIPLINAS PRESENCIAIS – os encontros dar-se-ão 100% 

presencialmente, seguindo os requisitos de distanciamento social; 

II. DISCIPLINAS HÍBRIDAS – ministrar-se-ão as aulas de forma 

presencial e remota simultaneamente; 

III. DISCIPLINAS ON-LINE – as aulas dar-se-ão no formato remoto, ou 

seja, serão ministradas ao vivo, totalmente em ambiente virtual de 

aprendizagem, com aulas síncronas oferecidas nos turnos e nos 

horários definidos pelo curso, inclusive com avaliação semelhante às 

disciplinas presenciais, acompanhadas de atividades assíncronas 

definidas pelo professor e disponibilizadas on-line, podendo ser 

acessadas a qualquer momento pelo aluno; 

IV. DISCIPLINAS EaD – as aulas dar-se-ão totalmente a distância com 

metodologia EaD, material didático institucional multimídia, atividades 

assíncronas, média diferenciada das demais disciplinas e flexibilidade 

de participação síncrona do aluno nas Web-Conferencia. 

 

Art 3º Deverão exercer as atividades de ensino de forma remota os 

estudantes que se enquadrarem nas seguintes condições de risco: 

 

 I – gestantes e puérperas;  

II – obesidade grave 

II – asma;  

IV – doença congênita ou rara ou genética ou autoimune;  

V – neoplasias;  



 

 

VI – imunodeprimidos;  

VII – hemoglobinopatia grave;  

VIII – doenças cardiovasculares;  

IX – doenças neurológicas crônicas; e  

X – diabetes mellitus. 

 

Parágrafo único: Os alunos que se enquadrarem nas condições de risco 

estabelecidas acima deverão apresentar para o coordenador do curso, atestado 

médico no prazo de 5 (cinco) dias da publicação desta resolução, comprovando 

que não podem frequentar as aulas no formato presencial. 

Art 4º Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 

disposições em contrário.  
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