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COMUNICADO AOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS 
DE ESTÁGIO, LABORATÓRIO E PRÁTICA 

 
 

                 A PUC Goiás suspendeu todas as aulas presenciais  dos cursos de graduação, 

conforme comunicado do senhor Reitor, em atendimento a Nota Técnica nº 01/2020 GAB 03076 

da SES–GO, de 15/3/2020, e instituiu o Regime Letivo Remoto Extraordinário, determinando que 

as aulas de preleção (teóricas), e outras em que houvesse viabilidade, fossem ministradas nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), pela internet.  

 

                              Entretanto, em razão da natureza e das especificidades, algumas  disciplinas de 

prática, estágio e laboratório não podem ser ministradas de forma remota e, assim, para não haver 

prejuízo para os estudantes, os respectivos conteúdos deverão ser repostos de acordo com os 

Projetos Pedagógicos dos Curso, assim que houver retorno as atividades presenciais.  

 

                             Ao coordenador de cada Curso compete analisar, autorizar e acompanhar a 

execução do Plano de Reposição das aulas das disciplinas de prática, estágio e laboratório e da 

respectiva carga horária, à luz do Projeto Pedagógico do Curso. As horas correspondentes destas 

disciplinas, cujas atividades não foram realizadas durante o Regime Letivo Remoto 

Extraordinário, irão compor o Banco de Horas, na forma estabelecida pela Medida Provisória n° 

927, de 22/03/2020, para fins da reposição das atividades. 

 

                               Os diretores das escolas, com o apoio dos coordenadores dos cursos, 

encaminharão a Prograd, até o dia 15 de abril de 2020, a lista das disciplinas/turmas de prática, 

estágio e laboratório, com o nome dos respectivos professores, cujo conteúdo não está sendo 

ministrado mediante o Regime Letivo Remoto Extraordinário em razão da sua natureza e 

especificidade, para posterior reposição. 

    

                               Goiânia, 1° de abril de 2020. 
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