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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SECRETARIA GERAL DA REITORIA

NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/SGR/REI

PROCESSO Nº 23118.001292/2020-38

INTERESSADO: DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO (DIRCA)

 

Sistematiza procedimentos, em relação aos registros acadêmicos no sistema SIGAA, das
disciplinas ofertadas no ano/semestre de 2020/1, que terão continuidade de modo remoto no
período de 13/10/2020 a 31/12/2020, bem como as disciplinas que não terão continuidade nesse
formato.

 

INTRODUÇÃO

1. A presente nota técnica sistema�za os procedimentos a serem realizados pelas Secretarias de Registro e Controle Acadêmico (SERCAs) dos Campi da UNIR em atendimento ao disposto na Resolução 254/CONSEA, Instrução
Norma�va 02/SGR/REI/UNIR e as perguntas frequentes sobre o ensino remoto emergencial publicadas em h�p://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28663.

2. A atuação solidária dos Núcleos e dos Campi, por meio dos seus Departamentos Acadêmicos, faz-se necessária para subsidiar as ações de natureza técnica a serem executadas pelas citadas SERCAs da UNIR.

 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE REGISTRO E CONTROLE

3. As disciplinas do ano/semestre de 2020.1 que NÃO TERÃO CONTINUIDADE de modo remoto serão man�das, no sistema SIGAA, até o retorno das aulas presenciais, quando terão con�nuidade de suas a�vidades le�vas,
considerando como válidas as cargas horárias ministradas no inters�cio de 10/02/2020 a 17/03/2020, bem como a manutenção das matrículas dos discentes inicialmente a elas vinculados.

4. As disciplinas do ano/semestre de 2020.1 que CONTINUARÃO de modo remoto no período de 13/10/2020 a 31/12/2020 serão divididas em turmas de ensino remoto e turmas de ensino presencial. Às turmas de ensino
remoto serão vinculados, somente, os alunos que inicialmente se encontravam matriculados nessas disciplinas e que optaram por cursá-las na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE); enquanto que as turmas
presenciais terão vinculados somente os alunos que, inicialmente, se encontravam matriculados nessas disciplinas e optaram por não cursá-las no modo de ERE. Em ambos os casos são consideradas válidas as cargas horárias
ministradas no inters�cio de 10/02/2020 a 17/03/2020, com a diferença que as turmas de ensino remoto terão os registros das aulas, frequências e conceitos realizados, pelos docentes, no período de 13/10/2020 a 31/12/2020,
conforme o cronograma da IN 02/SGR/REI/UNIR; enquanto que as turmas presenciais aguardarão o retorno das a�vidades de ensino presencial e a elaboração de cronograma específico para terem suas a�vidades e registros
executados.

 

SUBSÍDIOS PARA AS AÇÕES DE REGISTRO E ENCAMINHAMENTOS

5. Para que se realizem os registros necessários à con�nuidade das disciplinas no modo remoto emergencial, além da manutenção dos registros das disciplinas que não terão sua con�nuidade nesse formato de ensino, os
departamentos acadêmicos dos cursos de graduação deverão encaminhar às SERCAs, por meio da plataforma SEI, a relação das disciplinas do ano/semestre de 2020.1 as quais terão con�nuidade no modo remoto emergencial,
acompanhada da relação nominal de discentes que optaram por cursá-las nesse formato.

6. As Secretarias de Registro e Controle Acadêmico, após recebimento das relações de disciplinas e discentes que con�nuarão as a�vidades le�vas no formato de ERE, providenciarão os registros necessários no sistema SIGAA, em
conformidade com o disposto nos tópicos 3 e 4 desta Nota Técnica.

 

Porto Velho, datado eletronicamente.
 

Sézani Morais Gonçalves de Carvalho

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico 

Ari Miguel Teixeira O�

Reitor

http://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28663


29/10/2020 SEI/UNIR - 0525367 - Nota Técnica

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617747&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001001&infra_hash=13ec41e8816e306a96a16062dfd68decb40c917e335af961c978ddd72f1b1932 2/2

         

 

Documento assinado eletronicamente por SEZANI MORAIS GONCALVES DE CARVALHO, Diretor(a), em 29/10/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Reitor, em 29/10/2020, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0525367 e o código CRC 4E7DC295.

Referência: Processo nº 23118.001292/2020-38 SEI nº 0525367

Criado por 08050282937, versão 5 por 08050282937 em 29/10/2020 12:56:32.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

