
 

 

DECISÃO do REITOR nº 003/2021, ad referendum do CONSUN 
 

O Reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Uergs, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual No 

43.240, de 15 de julho de 2004, pelo Regimento Geral da Universidade, aprovado pela 

Resolução CONSUN nº 03/2010; 

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública, decretado através do Decreto 

Estadual nº 55.154/2020, que suspendeu as atividades presencias das universidades 

públicas no âmbito estadual; 

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa PROENS nº 03/2020, que estabeleceu 

limitações ao exercício das atividades docentes no ano de 2020; 

CONSIDERANDO os documentos e informações que constam no PROA nº 21/1950-

0000427-5, os quais, evidenciam que a pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-

CoV-2) exerceu direta e prejudicial influência na avaliação funcional docente – Exercício 

2020; 

CONSIDERANDO que a pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) 

caracteriza-se como evento de força maior e que, para tal circunstância atípica e seus 

consequentes desdobramentos, o arcabouço normativo incidente sobre a avaliação 

funcional docente é omisso; 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar prejuízos irreparáveis aos integrantes do 

corpo docente da Universidade; 

CONSIDERANDO o Parecer de Repercussão Geral - PRG nº 06/2021 exarado pela 

Procuradoria Jurídica da Universidade; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 44 da Lei nº 13.968/2012. 

DECIDE, ad referendum, do Conselho Superior Universitário – CONSUN: 

Determinar à CPPD que, em regime de urgência, decida nos termos das recomendações 

que constam no Parecer de Repercussão Geral nº 06/2021, de modo a sanar a omissão 

constatada e evitar a ocorrência de danos irreparáveis aos integrantes do quadro docente 

da Universidade. 

Expediente nº 21/1950-0000427-5. 

 
 

Porto Alegre, 07 de julho de 2021. 
 
 

Leonardo Alvim Beroldt da Silva 
Presidente do CONSUN 

 





 

 
 

DECISÃO do CONSUN nº 007/2021 
 

O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO SUL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 
11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da UERGS, aprovado pelo 
Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial no artigo 5º, 
inciso XIV, e consoante deliberação da 243ª Sessão Ordinária realizada em 15 
de julho de 2021, decide: Referendar a Decisão do Reitor nº 003/2021, ad 
referendum do Consun, que determina à CPPD que, em regime de urgência, 
decida nos termos das recomendações que constam no Parecer de 
Repercussão Geral nº 06/2021, de modo a sanar a omissão constatada e evitar 
a ocorrência de danos irreparáveis aos integrantes do quadro docente da 
Universidade. Expediente nº 21/1950-0000427-5. 
 
 
Publique-se no DOE. 
 
 

Porto Alegre, 15 de julho de 2021. 
 
 

Leonardo Alvim Beroldt da Silva 
Presidente do CONSUN 

 
 
 
 










