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A DIREÇÃO INSTITUCIONAL da FACULDADE DO VALE DO JURUENA, de acordo 

com o art.17 do REGIMENTO INTERNO e no uso de suas atribuições regimentais. 

 

Considerando o período de Pandemia Mundial e todas as leis e regras de afastamento 

social; 

Considerando ainda a indefinição da retomada das aulas presenciais e a realização 

das avaliações bimestrais no mês de Maio 

 

RESOLVE:  

Art. 1◦ - Cancelar todos os Projetos Integradores determinados e distribuídos no início 

do semestre letivo.  

Parágrafo único: A pontuação destinada aos projetos integradores devem ser 

redistribuídas aos 3,0 (três) pontos de cada professor, para o 2⁰ bimestre letivo, ficando 

a critério do professor a redistribuição de pontos nos trabalhos já determinados e ou 

acréscimo de atividades. 

Art. 2◦ - Cancelar o Encontro Presencial de Iniciação Científica agendado no início do 

semestre letivo. 

Parágrafo único: As atividades de Iniciação Científica, os trabalhos, encontros 

virtuais com os orientadores e as datas para entrega das atividades, continuam   

conforme planejado e determinado pela Coordenação de IC no início do semestre letivo. 

Art. 3◦ - Cancelar todas as Provas Substitutivas, uma vez que essa é uma prova 

facultativa não trazendo qualquer prejuízo para o ensino aprendizagem dos acadêmicos. 

 Art. 4◦ - As suspensões e cancelamentos contidas nesse documento compreendem 

somente o 1⁰ semestre de 2020.  
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Art. 5◦ - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Juína, 06 de maio de 2020. 

 

 

 

 


