


GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA N° 376, DE 3 DE ABRIL DE 2020 

Dispoe sobre as aulas nos cursos de educa<;;ao 
profissional tecnica de nfvel medio, enquanto durar a 
situa<;;ao de pandemia do novo coronavfrus - Covid- 
19. 

0 MINISTRO DE ESTADO DA EDUCA<;AO, no uso das atribui<;;6es que lhe 
confere o art. 87, paragrafo unico, incisos I e II, da Constitui<;;ao Federal, tendo em 
vista o disposto no inciso II do art. 9° e o art. 16 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, no art. 7° da Lei n ° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no art. 20 da Lei n° 

12.513, 26 de outubro de 2011, e nas Diretrizes Nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educa<;;ao nas Resolu<;;6es CNE/CEB n° 6/2012 e n° 1/2016, e considerando 
as orienta<;;oes da Organiza<;;ao Mundial da Saude - OMS e do Ministerio da Saude 
quanto as medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo 
coronavfrus - Covid-19, resolve: 

Art. 7° As institui<;;6es integrantes do sistema federal de ensino de que 
trata o art. 16 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 20 da Lei n° 12.513, 
26 de outubro de 2011, ficam autorizadas, em carater excepcional, quanto aos cursos 
de educa<;;ao profissional tecnica de nfvel medio em andamento, a suspender as 
aulas presenciais ou substituf-las por atividades nao presenciais, por ate sessenta 
dias, prorrogaveis, a depender de orienta<;;ao do Ministerio da Saude e dos 6rgaos de 
saude estaduais, municipais e distrital, na forma desta Portaria. 

Art. 2° As institui<;;6es de ensino de que trata o art. 7° que optarem pela 
suspensao das aulas presenciais deverao repo-las integralmente para cumprimento 
da carga horaria total estabelecida no piano de curso aprovado pelo respectivo 
6rgao competente. 

Paragrafo unico. As institui<;;6es que optarem por suspender as aulas 
poderao alterar seu calendario, inclusive o de recessos e de ferias. 

Art. 3° As institui<;;6es integrantes do sistema federal de ensino de que 
trata o art. 7°, caput, que optarem por substituir as aulas presenciais por atividades 
nao presenciais deverao organiza-las de modo que: 

I - sejam mediadas por recursos digitais ou demais tecnologias de 
informa<;;ao e comunica<;;ao, conforme indicado pelo § 7° do art. 7° da Resolu<;;ao 
CNE/CEB n° 7/2016; e/ou 
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II - possibilitem aos estudantes o acesso, em seu domicflio, a materiais de 

apoio e orienta<;;ao que permitam a continuidade dos estudos, com maior autonomia 

intelectual. 

1°
§ 

 Os cursos tecnicos de nfvel medio presenciais que, no processo de 

substitui<;;ao por atividades nao presenciais, se utilizarem da educa<;;ao a 

distancia deverao observar o disposto no art. 33 da Resolu<;;ao CNE/CEB n° 6, 

de 20 de setembro de 2012. 

2°
§ 

 Sera de responsabilidade das institui<;;oes de que trata o art. 1°, caput, 

a defini<;;ao das atividades curriculares que forem substitufdas, a disponibiliza<;;ao de 

ferramentas e materiais aos estudantes, que permitam o seu acompanhamento, 

as orienta<;;oes e o apoio para o seu desenvolvimento, bem como a realiza<;;ao 

de avalia<;;oes, quando couberem, durante o perfodo da autoriza<;;ao de que 

trata o ca put. 

3°
§ 

 Fica vedada a aplica<;;ao da substitui<;;ao de que trata o caput 

as praticas profissionais de estagios e de laborat6rio, quando previstos nos 

respectivos Pianos de Curso. 

4°
§ 

 A carga horaria correspondente as atividades curriculares 

substitufdas, conforme previsto no caput, podera ser considerada em cumprimento 

da carga horaria total, estabelecida no piano de curso que foi aprovado 

pelo respectivo 6rgao competente. 

5°
§ 

 As institui<;;oes de que trata o caput devem garantir o pleno 

cumprimento da carga horaria total do curso. 

Art. 4° Os estudantes de cada curso deverao ser comunicados do piano de 

atividades definido para o perfodo, com antecedencia de no mfnimo 48 horas 

da execu<;;ao do mesmo. 

Art. 5° Cabera a Secretaria de Educa<;;ao Profissional e Tecnol6gica do 

Ministerio da Educa<;;ao a edi<;;ao de atos complementares a execu<;;ao da presente 

medida. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica<;;ao. 
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