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INSTRUÇÃO NORMATIVA GR Nº 004, DE 11 DE MARÇO DE 2021 
 

Dispõe sobre a revogação das Ordens de Serviço 
emitidas por esta Unidade Organizacional e 
discriminadas na Instrução Normativa GR nº 002, de 5 
de fevereiro de 2021. 

 
 O Reitor em cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e de 
acordo com a Instrução Normativa GR nº 003, de 10 de novembro de 2020, e com a Instrução 
Normativa GR nº 002, de 5 de fevereiro de 2021, 
 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º Revogar, a seguir, as Ordens de Serviço emitidas por esta Unidade 
Organizacional e discriminadas na Instrução Normativa GR nº 002, de 5 de fevereiro de 2021. 
 

Ordem de Serviço GR no 003, de 13/03/2020, que dispõe sobre a suspensão das 
atividades presenciais ou de outras normas de conteúdo similar em funcionamento da 
UNIRIO e determina outras providências. 
 
Ordem de Serviço GR no 004, de 27/03/2020, que dispõe sobre a prorrogação da 
suspensão das atividades presenciais ou de outras normas de conteúdo similar em 
funcionamento da UNIRIO e determina outras providências. 
 
Ordem de Serviço GR no 005, de 16/04/2020, que dispõe sobre a sobre a centralização 
da autuação de processos, no âmbito da UNIRIO, na Unidade Arquivo e Protocolo 
Setorial do Serviço de Protocolo Geral (UAPS-SPG) durante o Plano de Contingência 
à COVID-19. 
  
Ordem de Serviço GR no 006, de 30/04/2020, que dispõe sobre prorrogação da 
suspensão das atividades presenciais ou de outras normas de conteúdo similar em 
funcionamento da UNIRIO e determina outras providências. 
 
Ordem de Serviço GR no 007, de 20/05/2020, que dispõe sobre a elaboração de 
pesquisa sobre o perfil socioambiental, de acesso à rede e de equipamentos da 
comunidade universitária da UNIRIO. 
 
Ordem de Serviço GR no 008, de 29/05/2020, que dispõe sobre a prorrogação da 
suspensão das atividades presenciais ou de outras normas de conteúdo similar em 
funcionamento na UNIRIO e determina outras providências. 
 

Ordem de Serviço GR no 009, de 23/06/2020, que dispõe sobre a regulamentação da 
participação de Docentes da UNIRIO nos programas da Global Challenges Research 
Fund (GCRF) / UK’s Official Development Assistance (ODA). 
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Ordem de Serviço GR no 010, de 30/06/2020, que dispõe sobre o funcionamento 
parcial das atividades administrativas ou de outras normas de conteúdo similar na 
UNIRIO e determina outras providências. 
 
Ordem de Serviço GR no 011, de 10/07/2020, que dispõe sobre as atividades 
administrativas ou de outras normas de conteúdo similar na UNIRIO e estabelece 
novas medidas temporárias de funcionamento parcial decorrentes do novo 
Coronavírus, vetor da COVID-19.  
 
Ordem de Serviço GR no 012, de 31/07/2020, que dispõe sobre as atividades 
administrativas ou de outras normas de conteúdo similar na UNIRIO e estabelece 
novas medidas temporárias de funcionamento parcial decorrentes do novo 
Coronavírus, vetor da COVID-19.  
 
Ordem de Serviço GR no 013, de 14/08/2020, que dispõe sobre a prorrogação da 
suspensão das atividades presenciais ou de outras normas de conteúdo similar em 
funcionamento na UNIRIO.  
 
Ordem de Serviço GR no 014, de 31/08/2020, que dispõe sobre a prorrogação da 
suspensão das atividades presenciais ou de outras normas de conteúdo similar em 
funcionamento na UNIRIO. 
 
Ordem de Serviço GR no 015, de 24/09/2020, que dispõe sobre a criação do Curso 
Interinstitucional da UNIRIO, na árvore do SIE, para dar continuidade às ações do 
projeto Saber Comum, fruto do Acordo de Cooperação Acadêmica, Técnica, 
Científica e Cultural que entre si celebram a UFRJ, a UNIRIO, a UFF, a UFRRJ, a 
UERJ e a FIOCRUZ. 

 
 Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data. 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Silva Cardoso 
Reitor 
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