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INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPGPI Nº 003, DE 22 DE FEVEREIRO 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. 

  

         A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPGPI), da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), no uso das atribuições que 

lhe confere a Portaria n° 506, de 11 de junho de 2015, 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. 

OS no 001, de 27/03/2021, que dispõe sobre os procedimentos referentes aos projetos de 

pesquisa no âmbito da UNIRIO durante o período de suspensão do calendário acadêmico 

em face do estado de calamidade pública como prevenção ao contágio do Novo 

Coronavírus (COVID-19); 

OS no 002, de 02/06/2020, que dispõe sobre a prorrogação das bolsas de iniciação 

científica e iniciação científica júnior no âmbito da UNIRIO em decorrência da COVID-

19; 

  

OS no 003, de 02/06/2020, que dispõe sobre critérios para o planejamento e execução de 

Atividades Acadêmicas e de Pesquisa dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato 

Sensu no período da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19; 
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OS n° 004, de 15/07/2020, que dispõe sobre condições para o uso imprescindível dos 

espaços de Núcleos e Laboratórios a partir das condições impostas pela pandemia do novo 

Coronavírus - COVID19; 

OS n° 005, de 22/07/2020, que institui e   regulamenta   o   fluxo   dos procedimentos 

administrativos referentes aos Acordos de Cooperação Técnico Científica relacionados à 

pós-graduação no âmbito da PROPGPI;  

OS n° 006, de 23/07/2020, que institui e regulamenta os procedimentos administrativos 

para a criação e reestruturação dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO; 

OS n° 007, de 23/07/2020, que regulamenta os procedimentos para criação de e-mail 

institucional para Programas e Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, Cursos de Pós-

Graduação lato sensu e Secretarias Acadêmicas no âmbito da UNIRIO; 

OS n° 008, de 23/07/2020, que dispõe sobre procedimento de decisões colegiadas e 

Comissão de Bolsas dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e decisões Colegiadas 

dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu no âmbito da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro; 

OS n°009,de 23/07/2020, que regulamenta os procedimentos para designação e 

substituição de Coordenador, e seu substituto eventual, de Cursos e Programas de pós-

graduação stricto sensu e lato sensu, além dos integrantes da Comissão de Seleção, 

integrantes da Comissão de Recurso, integrantes da Comissão de Bolsa e integrantes da 

Comissão de Credenciamento e Recredenciamento – no âmbito da UNIRIO; 

OS n° 010, de 23/07/2020, que normatiza os procedimentos para apresentação de 

propostas para oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu nas modalidades Mestrado 

Interinstitucional (Minter), Doutorado Interinstitucional (Dinter) e Turmas Fora de Sede 

na UNIRIO e dá outras providências; 

OS n° 011, de 23/07/2020, que normatiza o Estágio de Pós-Doutorado na Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; 

  

OS n° 012, de 31/07/2020, que dispõe sobre a regulamentação de oferta de disciplinas e 

outros componentes curriculares do 1° e 2° semestres de 2020 dos cursos de pós-
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graduação stricto sensu e lato sensu no período da pandemia do novo Coronavírus – 

COVID-19; 

OS n° 013, de 13/08/2020, que institui e regulamenta os casos excepcionais em que serão 

emitidas declarações de confecção de certificado de curso de pós-graduação lato sensu 

no período de Pandemia causado pela COVID-19; 

OS n° 014, de 18/09/2020, que determina os prazos referentes aos artigos 7º e 8º da Ordem 

de Serviço PROPGPI nº 03, de 02 de julho de 2020; 

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

  

 

  

                    Profa Dra Evelyn Goyannes Dill Orrico 

Pró-Reitora de Pós -Graduação , Pesquisa e Inovação  

   SIAPE 1043079 
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