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PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
A Coordenação do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
considerando a Ordem de Serviço 01/2020 da Faculdade de Direito (FaDir), estabelece as seguintes 
diretrizes de ação para docentes e discentes do Curso, no intuito de contribuir com o Plano de 
Contingência da Faculdade de Direito: 
 

a) As atividades administrativas e da Secretaria Acadêmica, no Campus de Santa Vitória do 
Palmar, serão mantidas com horários reduzidos e restrição de atendimento ao público. Os 
novos horários serão publicitados no site do Campus FURG - Santa Vitória do Palmar; 

b) A Coordenação do Curso orienta os/as professores/as a fazerem uso de ambientes virtuais 
de ensino, com preferência para a plataforma Moodle, a fim de manter atividades 
acadêmicas durante o período de suspensão das aulas (3 semanas a partir de 16 de março); 

c) A orientação exposta no item “b” tem por objetivo manter em funcionamento o atual 
calendário acadêmico e contribuir com a manutenção do corpo discente e docente em suas 
residências e distante de aglomerações; 

d) As atividades acadêmicas devem ser descritas em Plano de Contingência Individual do 
Docente, para cada uma de suas disciplinas, e envidas, via Solicitações pelo “Sistema FURG” 
para a Coordenação de Curso (Solicitações – Faculdade de Direito – Curso de Relações 
Internacionais); 

e) Aos/as professores/as, orienta-se a flexibilidade de prazos para realização das atividades 
para os/as discentes que indicarem dificuldade de aceso a internet durante este período de 
suspensão das aulas; 

f) Indica-se, também, que as atividades propostas no Plano de Contingência Individual das 
disciplinas, não contenham caráter avaliativo, apenas visando a reposição/abordagem de 
conteúdo e frequência; 

g) Estas diretrizes podem ser alteradas a qualquer momento, conforme modificação do 
contexto e novas orientações do Comitê de Monitoramento da Unidade, da Instituição e/ou 
das autoridades sanitárias; 

h) Por fim, orientamos ao corpo docente e discente que, durante o período de suspensão das 
aulas, mantenham-se informados e atentos às recomendações e medidas de prevenção 
emitidas pelos órgãos oficiais de saúde no intuito de preservarmos o bem-estar coletivo. 

 
 
 
 

Santa Vitória do Palmar, 17 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Fernando Comiran 
Coordenador do Curso de Relações Internacionais 

(a original encontra-se assinada) 


