


Conteúdos do Webinar 

1. Como atender a Portaria MEC n. 1.038 (07/12/20) e 1.030 

(01/12/20) 

2. O parecer CNE n. 19 (08/12/20), homologado pelo ministro em 

09/12/20, Resolução CNE/CP n. 2 (10/12/20) e a Lei n. 14.040 

(18/08/20) 

3. Desafios acadêmicos frente à realidade do COVID-19 durante o ano 

de 2021. 

4. Aulas remotas, presenciais ou híbridas? 

5. Os impactos no calendário acadêmico, no planejamento pedagógico 

e nos custos docentes. 



Portarias do MEC n. 1.038 e 1.030 



Prazos de vigência 

A partir de 01/mar./21 entra em vigor a Portaria 
n. 1.030 (01/12/20). 

A Portaria n. 544 (16/07/20) tem validade até 
28/fev./21. 



Protocolo de Biossegurança para 
enfrentamento da pandemia de Covid-

19 (art. 1). 

Os recursos educacionais digitais, TIC ou 
outros meios convencionais poderão ser 
utilizados em caráter excepcional, para 

integralização da carga horária das 
atividades pedagógicas (art. 2). 

Atividades pedagógicas enquanto durar a pandemia 



Quando a IES realizar a integralização curricular não presencial: 

A definição dos componentes curriculares que utilizarão os 
recursos educacionais digitais;  

A disponibilização de recursos aos alunos que permitam o 
acompanhamento das atividades letivas ofertadas; 

A realização de avaliações; 

Comunicar o MEC, mediante ofício, em até 15 dias após o início 
destas (fins estatísticos). 

Procedimentos da IES 



Estágios 
Práticas de 
laboratórios DCNs 

Procedimentos da IES 

1. Quando utilizar a condição da excepcionalidade, deverá constar 

dos Planos de Ensino e Aprendizagem, aprovados pelos Colegiados 

de Curso e deverá ser anexado ao PPC. 

2. Medicina = somente disciplinas teórico-cognitivas (1º ao 4ª ano). 



Agravamento da Pandemia 

As IES poderão utilizar os recursos previstos no art. 2º de 
forma integral (ensino remoto), nos casos de:  

• I - suspensão das atividades letivas presenciais por 
determinação das autoridades locais; ou  

• II - condições sanitárias locais que tragam riscos à 
segurança das atividades letivas presenciais. 



Resolução CNE/CP n. 2 (10/12/20) 



... que estabeleceu normas educacionais excepcionais 
durante o estado de calamidade pública do COVID-19. 

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a 
implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040 

(18/08/20)... 

Finalidade da Resolução CNE/CP n. 2 (10/12/20) 



EDUCAÇÃO 
BÁSICA: 

Capítulo II 

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: 

Capítulo III  

Partes específicas 



Autonomia para definir seus calendários acadêmicos (art. 24). 

No período de estado de calamidade pública, em caráter 
excepcional, as IES ficam dispensadas da obrigatoriedade 
dos 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. 

• Observadas as DCNs e as normas editadas pelos respectivos sistemas de ensino 
(art. 25). 

Deve ser mantida a carga horária prevista na grade 
curricular para cada curso, e que não haja prejuízo aos 
conteúdos essenciais para o exercício da profissão (art. 25). 

Educação Superior 



Podem ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais 
vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de 

TIC, para fins de integralização da respectiva carga horária (art. 26). 

Observar a DCN. 
O planejamento do 

ano letivo. 
Regulamentação 
interna da IES. 

Atividades não presenciais 



1. Atividades presenciais substituídas por não presenciais: 

◦ disciplinas teórico-cognitivas, práticas, extensão, 
atividades complementares, TCC, avaliação e 
processo seletivo. 

2. Organizar as práticas que ocorrerão nos laboratórios 
físicos (presenciais) e quais não presenciais. 

3. Estágio parte presencial e parte não presencial. 

4. Regime domiciliar para estudantes com COVID-19. 

5. Capacitação de docentes para o aprendizado a distância 
(não presencial). 

Planejamento do Ano Letivo 



6. Teletrabalho para coordenadores, docentes e técnico-

administrativos. 

7. Atendimentos ao públicos dentro das normas de 

biossegurança. 

8. AVA e TIC para atendimento aos cursos presenciais. 

9. Atividades online síncronas ou assíncronas, também, 

podem ocorrer por meio de material impresso. 

10. Uso de mídias sociais para orientar estudos e projetos. 

 

 

Planejamento do Ano Letivo 



As IES deverão organizar os PPCs: 

• Matriz curricular representando a carga horária não 

presencial e presencial. 

• Descrever e justificar o conjunto de medidas 

adotadas, em especial, às atividades práticas e 

estágios. 

Planejamento do Ano Letivo 



As avaliações do Ensino Fundamental, do Ensino Médio 

e do Ensino Superior devem ter foco prioritário nos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências essenciais que devem ser efetivamente 

cumpridos no replanejamento curricular das escolas, 

respeitada a autonomia dos sistemas de ensino, das 

instituições e redes escolares, e das IES (art. 27) 

Avaliações 



As atividades pedagógicas não presenciais poderão ser 
utilizadas de forma integral nos casos de:  

• suspensão das atividades letivas presenciais por 
determinação das autoridades locais; ou 

• condições sanitárias locais que tragam riscos à 
segurança das atividades letivas presenciais.  

Disposições Gerais 



Desafios Acadêmicos para 2021 





Portaria Normativa No. 2.117 
(06/12/2019): 

40%  não presencialidade 
(EAD) nos cursos presenciais 

Portaria Normativa No. 23 
(21/12/2017): 

30% presencialidade nos cursos 
EAD 

Híbrido na Prática 

 

 EAD 

Presencial 



Bônus Regulatórios HOPER 



Despacho 168 de 10/12/2020: Instituições de Educação Superior 
(IES) com processos protocolados de aditamento de extinção 
voluntária de cursos, nas modalidades presencial e a distância, 
para fins de expedição do ato regulatório respectivo. 

 

Portaria 541 de 26/11/2020: Atos Autorizativos de 
Credenciamento ou Recredenciamento vencidos e irregularidade 
fiscal. 









https://www.hoper.com.br/consultoria-regulatoria


https://www.hoper.com.br/prodeese


https://www.hoper.com.br/analise-setorial-2020


https://www.campusmanagement.com.br/


Informações: 
Wildenilson Sinhorini 
wildenilson@hoper.com.br 
(45) 99912-8648 
 
Niube Ruggero 
niube@hoper.com.br 
(11) 99292-4535 
 

OBRIGADO! 

Pesquisa 

Extensão 

Ensino 


