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Portaria Normativa de 9 de novembro de 2020 
 

Estabelece prazos acerca do funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas na 
UFSC em virtude da declaração, pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, 

de pandemia da doença COVID-19, bem como revoga a Portaria Normativa nº 371/2020/GR, de 
28 de agosto de 2020. 

  
 

Nº 379/2020/GR - Art. 1º Prorrogar, até 22 de maio de 2021, a suspensão das atividades 
presenciais de ensino em todos os níveis, em todas as unidades da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
Parágrafo único. Fica autorizada a oferta de ensino não presencial na UFSC, nos termos da 
Resolução Normativa nº 140/2020/CUn ou a que vier a sucedê-la. 
Art. 2º Prorrogar, até 22 de maio de 2021, a suspensão da realização de quaisquer atividades 
acadêmicas presenciais como bancas e reuniões, entre outras. 
Art. 3º Prorrogar, até 22 de maio de 2021, a suspensão do expediente presencial nas atividades 
técnicas e administrativas em todas as unidades da UFSC, exceto nos setores de saúde, segurança 
e nas situações de caráter inadiável e essencial, observado o contido na Portaria Normativa nº 
378/2020/GR, de 9 de novembro de 2020. 
Art. 4º Prorrogar, até 22 de maio de 2021, todos os programas de apoio e auxílio excepcionais 
decorrentes de ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) e Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) associadas ao objeto desta Portaria 
Normativa. 
Art. 5º Os prazos e medidas expressas nesta portaria normativa podem ser alterados a depender 
de fatos novos que os justifiquem. 
Art. 6º Fica revogada a Portaria Normativa nº 371/2020/GR, de 28 de agosto de 2020. 
Art. 7º Esta portaria normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim 
Oficial da UFSC. 
(Ref. Considerando a declaração, pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, 
de pandemia da doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus; tendo em vista o disposto na 
legislação federal, estadual e municipal vigentes relativamente à pandemia declarada, respeitado 
o art. 207 da Constituição Federal; considerando o contido no Processo nº 23080.024153/2020-
57 e na Resolução Normativa nº 140/2020/CUn) 
 

Portaria Normativa de 9 de novembro de 2020 
 

Estabelece o Programa Emergencial de Apoio às Atividades de Estágio e Monitoria na 
Universidade Federal de Santa Catarina em razão da pandemia da doença COVID-19, causada 

pelo novo coronavírus.  
 
 


