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PORTARIA INTERNA PRG Nº 036/2020 

 

 

Dispõe sobre a conclusão do ano letivo de 2020 no 

contexto da pandemia de Covid-19. 

 

 

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no art. 63 do Regimento Geral, considerando: 

 a significativa diversidade entre as Unidades da USP; 

 a declaração da pandemia de Covid-19 pela OMS em 11 de março de 2020; 

 a Lei nº 14.040, de 18/08/2020; 

 o Parecer CNE/CP nº 19/2020, homologado por despacho publicado no DOU 

de 10/12/2020; 

 o Plano USP para o retorno gradual das atividades presenciais apresentado pelo 

Grupo de Trabalho para Elaboração do Plano de Readequação do Ano 

Acadêmico de 2020 (GT PRAA-2020); 

 a Resolução CoG 7949, de 27/04/2020; 

 a Resolução CoG 8010, de 02/09/2020; 

 a Portaria Interna PRG nº 33, de 13/10/2020; 

 a Portaria Interna PRG nº 34, de 19/10/2020, baixa a seguinte 

 

 

 PORTARIA 

 

Artigo 1º - O calendário escolar de 2020 será readequado pela Pró-Reitoria de 

Graduação em 2021, de acordo com o planejamento pedagógico da Unidade para o 

oferecimento das aulas de reposição e/ou atividades práticas presenciais de seu(s) 

curso(s), em todos os anos, de maneira a não prejudicar o processo formativo dos 

estudantes e em obediência à legislação. 

 

Artigo 2º - A critério do(a) Diretor(a) da Unidade, as aulas e atividades práticas 

presenciais, assim como as atividades teóricas que necessitem de interação presencial 
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do docente com o estudante, poderão ser oferecidas a partir de janeiro de 2021, desde 

que a Unidade garanta rigorosa observância do protocolo de biossegurança (máscaras, 

álcool a 70%) e do distanciamento social (pelo menos 1,5m), previstos nos 

Documentos do Plano USP para o retorno gradual das atividades presenciais, em 

especial o datado de 18 de agosto de 2020. 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua promulgação.  

 

 

Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Edmund Chada Baracat 

Pró-Reitor de Graduação 
 


