




Portaria 544 de 17 de Junho de 2020

Parafraseando:

No meio do caminho tinha uma “portaria”
Tinha uma “portaria” no meio do caminho
Tinha uma “portaria”
No meio do caminho tinha uma “portaria”



1. Cenário Junho/20 – COVID19 x Educação

2. Contexto Regulatório e Oportunidades

3. Portaria 544 de 17 de Junho de 2020 

4. Gestão Acadêmica – Desafios 2020.2

5. SERES - Márcio Leão Coelho, Diretor de     
Políticas Regulatórias da SERES/MEC.



Agenda:

1. Cenário Junho/20 –
COVID19 x Educação

Adriano de S. Coelho, Prof. Dr.

https://www.linkedin.com/in/adriano-de-sales-
coelho-64738846/

http://lattes.cnpq.br/6238350051097034

adriano@hoper.com.br
(41) 9 9228-7707



1. Cenário Junho/20 – COVID19 x Educação

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53047836

#Covid19 #Brasil #Prospectivas

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53047836


#Pandemia & #Pandemônio

#Presidência

#Governadores
#Prefeitos

#STF



#GestãoQuinzenal



https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/0
5/capitais-ampliam-retomada-de-atividades-e-quatro-
planejam-volta-as-aulas-ate-julho.ghtml

#GestãoQuinzenal

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/05/capitais-ampliam-retomada-de-atividades-e-quatro-planejam-volta-as-aulas-ate-julho.ghtml


#Micro #Regionalização

https://videos.band.uol.com.br/jornaldaband/16802845/faculdade-de-bh-retoma-aulas-com-nova-rotina.html

#Uberlândia #MG

https://videos.band.uol.com.br/jornaldaband/16802845/faculdade-de-bh-retoma-aulas-com-nova-rotina.html




#EducaçãoBásica



https://www.gazetadopovo.com.br/parana/alunos-escolas-
particulares-migracao-rede-publica/

#EducaçãoBásica #Evasão

https://www.gazetadopovo.com.br/parana/alunos-escolas-particulares-migracao-rede-publica/


https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/contra-
atraso-da-pandemia-governo-de-sp-deve-lancar-4o-ano-do-
ensino-medio.shtml

#EnsinoMédio #ENEM

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/contra-atraso-da-pandemia-governo-de-sp-deve-lancar-4o-ano-do-ensino-medio.shtml


https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/risco-de-
falencia-atinge-metade-das-escolas-pequenas-e-medias-do-
brasil-diz-pesquisa.shtml?



#EnsinoSuperior #GestãoFinanceira



https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/06/16/justica-suspende-desconto-de-30-em-mensalidades-de-
universidades-no-rio.htm



https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-10/pesquisa-diz-que-
42-dos-alunos-podem-abandonar-faculdades-privadas-por-
pandemia.html

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-10/pesquisa-diz-que-42-dos-alunos-podem-abandonar-faculdades-privadas-por-pandemia.html


https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/interrupca
o-das-aulas-na-pandemia-pode-reduzir-pib-brasileiro-em-ate-
23.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/interrupcao-das-aulas-na-pandemia-pode-reduzir-pib-brasileiro-em-ate-23.shtml


#UniversidadesPúblicas



https://ufrj.br/noticia/2020/06/15/sem-vacina-ou-
medicamento-nao-havera-retorno-de-aulas-presenciais

#UniversidadesPúblicas

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,usp-unesp-e-
unicamp-decidem-voltar-so-com-aulas-remotas-no-segundo-
semestre,70003336317

https://ufrj.br/noticia/2020/06/15/sem-vacina-ou-medicamento-nao-havera-retorno-de-aulas-presenciais
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,usp-unesp-e-unicamp-decidem-voltar-so-com-aulas-remotas-no-segundo-semestre,70003336317


https://revistaensinosuperior.c
om.br/ensino-superior-nyt/

#Internacional

https://revistaensinosuperior.com.br/ensino-superior-nyt/


https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/16/capital-e-
provincias-da-china-impoem-restricoes-de-viagem-com-
aumento-de-casos-de-coronavirus.ghtml

#Internacional

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/16/capital-e-provincias-da-china-impoem-restricoes-de-viagem-com-aumento-de-casos-de-coronavirus.ghtml


https://br.financas.yahoo.com/notic
ias/unidade-abate-na-alemanha-
suspende-160759253.html

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/uma-semana-
apos-reabrir-escolas-franca-fecha-70-por-causa-de-
coronavirus.shtml

#Internacional

https://br.financas.yahoo.com/noticias/unidade-abate-na-alemanha-suspende-160759253.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/uma-semana-apos-reabrir-escolas-franca-fecha-70-por-causa-de-coronavirus.shtml


https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-06-17/colocar-20-criancas-numa-sala-de-aula-implica-em-808-contatos-cruzados-em-dois-dias-alerta-
universidade.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR2hB_EtD4r3ISWn6tz2y7D-oC-sl271n4sLWYtJRN4yBOk8TVRIQd_E07w#Echobox=1592432810

Quais são os riscos jurídicos de responsabilização em razão do retorno às aulas presenciais?          

A legislação está preparada para isso?

#Internacional

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-06-17/colocar-20-criancas-numa-sala-de-aula-implica-em-808-contatos-cruzados-em-dois-dias-alerta-universidade.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR2hB_EtD4r3ISWn6tz2y7D-oC-sl271n4sLWYtJRN4yBOk8TVRIQd_E07w#Echobox=1592432810


#GoodBye #GestãoQuinzenal

[...] E que venha o 2020.2



#Interpretações #NotaTécnicaAusente



Agenda:

2. Posicionamento 
Estratégico com base na 
Legislação

3. Portaria Nº 544, de 17 de 
junho de 2020

Niube Ruggero, Profa. Dra.

https://www.linkedin.com/in/niube-ruggero-
95274423/

http://lattes.cnpq.br/0280411149797722

niube@hoper.com.br
(11) 9 9292-4535



Oportunidade! 



Calendário Regulatório –
Ensino Superior

• Portaria nº 208, de 6 
de fevereiro de 2020

• Portaria  Nº 75, de 
27 de março de 2020

• Portaria Nº 135, de 5 
de maio de 2020



Ainda nesse semestre! 

Credenciamento de 
IES e Autorização* de 
curso em processo 
vinculado

De 01 a 30 de 
junho de 2020

Até 30 de junho de 
2021 (envio do pedido 
de credenciamento 
institucional ao CNE)



Ainda nesse semestre! 

Credenciamento como 
Centro Universitário; 
Credenciamento de 
Campus fora de sede e 
Autorização* Vinculada 
a Credenciamento de 
Campus Fora de Sede

De 01 a 30 de junho 
de 2020

Até 30 de junho de 2021 
(envio do pedido de 
credenciamento 
institucional ao CNE)



Ainda nesse semestre! 

Credenciamento de 
Instituições para oferta 
de cursos de pós-
graduação lato sensu 
(art. 2º, incisos IV e V, 
Resolução CNE/CES nº 
1/2018) **

01 a 30 de julho 
de 2020

Até 30 de julho de 2021 
(envio do pedido de 
credenciamento 
institucional ao CNE)

** Inexistente a funcionalidade no Sistema e-MEC: os pedidos deverão ser protocolados por meio de ofício remetido 
à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES.



Ainda nesse semestre! 

Autorização de curso 
em processo não 
vinculado ao 
Credenciamento de 
IES

De 01 a 30 de 
junho de 2020

✓ Até 30 de setembro 
de 2020 (processos 
com dispensa de 
visita)

✓ Até 30 de junho de 
2021 (processos com 
visita de avaliação in 
loco)



Para o Segundo Semestre!

De 01 a 30 de agosto de 
2020

De 01 a 30 de setembro 
de 2020

De 03 a 30 de 
outubro de 2020

01 a 30 de 
novembro de 2020

Reconhecimento X

Recredenciamento X

Autorização de curso em processo não 
vinculado ao Credenciamento de IES

X

Credenciamento como Centro 
Universitário; Credenciamento de 
Campus fora de sede e Autorização* 
Vinculada a Credenciamento de Campus 
Fora de Sede

X



Para o Segundo Semestre!

De 01 a 30 de 
agosto de 2020

De 01 a 30 de 
setembro de 2020

De 03 a 30 de 
outubro de 2020

01 a 30 de 
novembro de 
2020

Credenciamento de IES e 
Autorização* de curso em processo 
vinculado

X

Credenciamento de Instituições 
para oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu (art. 2º, 
incisos IV e V, Resolução CNE/CES nº 
1/2018) **

X



Calendário Regulatório –
SETEC – Cursos Técnicos

• Portaria SETEC nº 62, de 24 
de janeiro de 2020

• Portaria nº 239 de 26 de 
março de 2020 (prorrogou 
por mis 60 dias a contar de 
1º. de abril. 

• FORUM enviou Ofício para 
o MEC, mas ainda estamos 
sem resposta. 27 de março 
de 2020.

• Portaria Nº 135, de 5 de 
maio de 2020



Registro
do 
passado, 
presente
e futuro



Registro das 
atividades
acadêmicas
PASSADO

Registrar todas as atividades ocorridas,o
percurso formative e evidenciar o Plano de 
Ensino.

NDE validando as atividades.

Divulgar assertivamente para que os alunos
se sintam pertencentes e satisfeitos com o 
percurso formativo do semestre.

Ações de visibilidade registrando o que a IES 
fez, inclusive com as boas práticas dos 
professores.



Registro das 
atividades 
acadêmicas 
PRESENTE

Verificar o que ocorreu de interessante e o 
que pode fazer parte do novo normal. 

Rever os PPCs e registrar novas possibilidades
de atividades, experiência do percurso
formativo necessário ao novo normal.

Conselho Superior validando as necessidades.



O FUTURO

Novos produtos

Novas configurações 
acadêmicas

Novas perspectivas para o tripé
Ensino – Pesquisa – Extensão



Aspectos
Acadêmicos
e 
Regulatórios



Portaria No. 544 de 16 de junho de 2020

• Estende até 31 de dezembro de 2020 a possibilidade das IES:

1. substituição das disciplinas presenciais por atividades que utilizem 
recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação 
e outros meios convencionais ou 

2. a suspensão das atividades acadêmicas, com a indispensável obrigação 
de promover sua restituição.



Portaria No. 544 de 16 de junho de 2020

• No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, permissão para que ocorra a substituição sempre 
em observância às Diretrizes Curriculares Nacionais aplicáveis a cada curso, 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.



Portaria No. 544 de 16 de junho de 2020

Aquelas atividades previstas como obrigatoriamente presenciais nas 
diretrizes curriculares nacionais em vigor, ou cuja própria essência somente 
possibilite sua realização de modo presencial, não poderão ser objeto da 
substituição autorizada pela Portaria n° 544/2020, devendo ser realizadas 
presencialmente assim que permitido pelas normas locais de isolamento e 
distanciamento social e observadas as regras sanitárias e protocolos de 
saúde oportunamente estabelecidos. 



IMPORTANTE!

Registro!
As atividades realizadas, bem como as práticas 
profissionais ou  práticas que exijam laboratórios 
especializados, além do cumprimento das 
Diretrizes Curriculares, devem constar nos 
planos de trabalhos específicos, PPCs,  
aprovados, no âmbito institucional, pelos 
colegiados de cursos, NDEs e Conselhos 
Superiores. 



Portaria No. 544 de 16 de junho de 2020

Medicina

Permissão ampliada, nos termos do § 5º do artigo 1º 
da portaria, permitindo, além das disciplinas teórico-
cognitivas do 1º ao 4º ano do curso, a inclusão das 
atividades de internato no âmbito da substituição, 
conforme disciplinado pelo CNE, sendo importante 
registrar que as DCN do curso de Medicina permitem 
que até 20% da carga horária total do internato seja 
integralizada com atividades teóricas. 



Portaria No. 544 de 16 de junho de 2020

• § 6º do artigo 1º mantém a obrigatoriedade de 
encaminhamento de ofício ao MEC 
comunicando a opção pela substituição das 
atividades letivas, no prazo de 15 dias, contado 
do início das atividades. 

• reorganização do calendário acadêmico. As IES 
possuem autonomia para a gestão desse
calendário, inclusive podendo ser dividido em 
áreas ou cursos mais sensíveis, com 
necessidades especiais.



Atenção!

Período de Excepcionalidade

Não existe receita de bolo.

Flexibilidade com responsabilidade sem
ferir as DCNs e estar validado pelo NDE e 
registrado no PPC.

Autonomia para que as IES verifiquem
suas necessidades e se organizem.



Por fim, 

Como dito pelo Sr. Márcio Coelho, Diretor da DPR/Seres os PIs receberam aviso pelo e-
MEC:

Foi selecionado um conjunto de instituições para participar da pesquisa e as respostas irão 
orientar o MEC nas políticas regulatórias e de supervisão, principalmente enquanto não 
houver o retorno normal das atividades acadêmicas.

A pesquisa irá abordar os aspectos institucionais, a visão dos alunos e professores, bem 
como tentar captar os impactos nas instituições públicas e privadas. Também haverá 
informações sobre as ferramentas e tecnologias utilizadas no caso das substituições 
ocorridas nos cursos presenciais com a utilização de TICs.



Agenda:

4. Gestão Acadêmica –
Desafios 2020.2

Adriano de S. Coelho, Prof. Dr.

https://www.linkedin.com/in/adriano-de-sales-
coelho-64738846/

http://lattes.cnpq.br/6238350051097034

adriano@hoper.com.br
(41) 9 9228-7707



Covid-19  acelerou a  

chegada do  futuro



#PremissasPemanecem
#PremissasConvergem



Quem é pego, flagrado, achado num delito, em 

cuecas, é porque em coisa santa não andava;

Pego de Calças-curtas



Tempo de Aprendizado 
(mas tem que aprender)

Não há espaço para “desculpas” mais!!!



Os velhos problemas viraram Monstros → Uma fábrica de Monstros SA



Cuidar das Pessoas



#Atrair
#Reter

#dica “O professor nunca foi tão importante quanto para este momento atual de crise”.



Seja claro na sua comunicação e

chegue no seu aluno por onde

ele já anda → instagram

e Whatsapp

Comunicar, comunicar, comunicar



#LinhadeFrente
#SaúdeEmocional



#empatia



#comunique



#AulaChata
#AlunoRelapso
#MetodologiaRuim
#ProfessorNãoPreparado

Formação de Professor e de aluno para a metodologia do semestre



Transmitir com muita segurança:

1. Projeto/Cronograma de fechamento de semestre;

2. Reposições, Avaliações pendentes, Entregas 

posteriores;

3. Modelo do 2º Semestre (sem criar falsas 

expectativas) e prevendo presencialidade para 

práticas a partir de grupos menores (projeto completo 

a parte, cumprindo a legislação);

4. Discutir metodologias, avaliação, expectativas;

5. Ouvir, ouvir, ouvir.



#templates #roadmap #padrão 
#inovação



1. Recursos simples de aprendizagem

2. Lições on-line interativas

3. Simulações

4. Material complementar de apoio

Design Educacional mínimo padrão

• E o que vem além das entregas de 2020.1?
• Prever como serão as práticas.



Será o diferencial do 2020.2

Investimentos:

• Tecnologias 
Hardware/Software

• Recursos Humanos –
Formação

• Construção de roteirizações 
Ativas/Passivas e rubricas

• Elaboração de cronogramas 
que atendam aos protocolos 
sanitários para uso de 
laboratórios



Checks de Aprendizagem  (Regulação)



#METODOLOGIA

Indicadores Possíveis 2020.2:

• Professores em Grupo de Risco

• Formação de professores 

• Atuação NDE/Colegiado e GTs para apoio

• Elaboração de Roteiros de Práticas → Ativo/Passivo

• Softwares para avaliação da aprendizagem



ALUNO

LEGIS

LAÇÃO

FINANCEIRO

TRÊS GRANDES DESAFIOS PARA 2020.2

1

1. Aluno polarizado   

(50% / 50%)

2. Orçamento/Financeiro

3. Legislação →

Regionalizações e 

Protocolos de Retorno

DESAFIOS



#ALUNOS

Indicadores Possíveis 2020.2:

• Grupo de Risco → 18% a 25% em média

• Grupo de Risco em casa → em torno de 50%

• Cidades do entorno (dependem de transportes públicos) → 30%

• Não adaptação à entrega online/remota → de 20% a 30%

• Oportunismo → em torno de 20% (O que eu ganho com isso?) –

Barganhar desconto pela oferta semestral remota



#LEGISLAÇÃO

Indicadores Possíveis 2020.2:

• Negociação com Prefeituras

• Preparo dos Espaços Físicos da IES (vide exemplos)

• COMUNICAÇÃO (Time, Forma, Interlocutores dentre outros)

• Dosagem/Calibragem (Vide exemplos internacionais)

• Gestão de Risco

• Custos – Orçamento / Tempo de Execução / Treinamento 



#FINANCEIRO

Indicadores Possíveis 2020.2:

• Descontos/Bolsas e legislações específicas de descontos lineares até 30%

• Inadimplência → 20% a 25%

• Evasão → 15% a 30%

• Intake 2020.1 (Ingressantes) → -70% em relação a 2019.2

• Custo rescisório administrativo e docente do 1º para 2º Semestre

• Atuação Sindical 

• Investimento em tecnologias (LMS, Softwares) e Hardwares para práticas

• Duplicação de horários para práticas (distanciamento)

• Concorrência predatória pela “transferência” (EaD como principal concorrente)



HOPER

Não tem solução mágica!!!



IES:

IES:

+55 45 3026 0100 

FOZ DO IGUAÇU

Avenida República Argentina, 3370 - Sala 03 - Jd. Panorama - 85856 578 - Foz do Iguaçu - PR - Brasil

BRASÍLIA

SHN Qd. 01, Bl. "F"- Entrada "A", Conj. "A", Edifício Vision Work & Live - 10º andar - Sala 1003 - 70701-060 - Asa 
Norte - Brasília - DF - Brasil (agende seu horário pelo telefone 45 3026.0125)

Receituário é “paciente” a 
“paciente”.

Deve ser levado em conta 
indicadores da IES, Cultura 
Organizacional, Gestão de 
Risco dentre outros fatores.



• Gestão da Oferta com inteligência e respondendo a 
indicadores previamente estabelecidos

• Modelagem Acadêmica (otimização)

• Currículos Vigentes x DCNs x Oferta 2020.2

• Semestralidade (Sindicatos Estaduais)

#PontoConvergente



reitoria@unifacema.edu.br



#INFRAESTRUTURA



#INFRAESTRUTURA



#INFRAESTRUTURA



#INFRAESTRUTURA





#INFRAESTRUTURA



#INFRAESTRUTURA



https://youtu.be/JcbeZfDksW4


Agenda:

5. SERES – Secretaria de
Regulação e Supervisão
da Educação Superior

Marcio Leão Coelho
Diretor de Políticas Regulatórias 
SERES/MEC



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


https://bit.ly/plano-emergencial-segundo-semestre


https://bit.ly/ProdeeseEducacaoADistancia


http://bit.ly/curso-gestao-sistemica





