


Os slides e a gravação deste Webinar estarão disponíveis

no site da Hoper: https://www.hoper.com.br/crise-do-covid19

As perguntas serão respondidas no final e podem ser feitas pelo

Q&A (Questions & Answers), no inferior da tela.

https://www.hoper.com.br/crise-do-covid19


Prepare seu Regulatório para a retomada da IES 

Pós-Covid-19



Profa. Dra. Niube Ruggero

Com mais de 20 anos de experiência na área de educacional, atuou desde 
a Educação Básica ao Ensino Superior. Foi gestora em três Mantenedoras 
respondendo por Pró-Reitorias e Diretorias Acadêmicas e Regulatórias. 
Avaliadora de Curso e de Instituições do Banco de Avaliadores do SINAES –
Basis, possui Doutorado e Mestrado pela Universidade de São Paulo e 
Graduações em Pedagogia, Letras e Publicidade e Propaganda. Nos 
últimos anos, participou ativamente de momentos importantes da 
Brazcubas Educação, como a responsabilidade de todo o regulatório com 
vistas ao Compliance Educacional, a obtenção e implantação de novos 
polos de Educação à Distância, a primeira transformação de Universidade 
para Centro Universitário do Brasil, deferido pelo Ministério da Educação 
– MEC, bem como a implantação de cursos técnicos pela legislação SETEC  
e Conselho Estadual de Educação – CEE/SP para Instituições de Ensino 
Superior. 



Agenda:

Histórico Legislação

Planejamento Estratégico Educação Básica

Planejamento Estratégico Ensino Superior





Normal de novo 

depois do que 

vivemos?



Normal de novo 

NÃO TEREMOS MAIS 

depois do que 

vivemos.



Por volta do dia 10 de março…



A partir do dia 16 de março…

Fomos arrancados de nossas vidas e trancados 

em casa.



E com isso… a legislação precisou aparecer 

e regular o nosso dia a dia





RETROSPECTIVA



Impactam diretamente nossa atividade

Retrospectiva

17/03 – Portaria MEC No. 343: Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 

pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19.

18/03 – INEP cancela as visitas agendadas.



18/03 – Nota Oficial de Esclarecimento  - CNE

5. no exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos 
respectivos projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete 
às autoridades dos sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e 
distrital, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 
2017, autorizar a realização de atividades a distância nos seguintes 
níveis e modalidades:

I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996;

II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 
1996;

III - educação profissional técnica de nível médio;

IV - educação de jovens e adultos; e

V - educação especial.



19/03 - Portaria MEC No. 345: Altera dispositivos da Portaria 
MEC nº 343

"Art. 1º Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição 
das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que 
utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, por 
instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de 
dezembro de 2017.”

§ 4º Especificamente para o curso de Medicina, fica autorizada a 
substituição de que trata o caput apenas às disciplinas teóricas-
cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso. 



23/03 – Portaria MS - Nº 492 -Institui a Ação Estratégica "O Brasil 
Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para 
o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19).

26/03 – Portaria MEC/SETEC – No. 239 - Dispõe sobre a prorrogação, 
em caráter excepcional, por mais trinta dias, do prazo de que trata o 
inciso I do artigo 4º da Portaria SETEC nº 62, de 24 de janeiro de 
2020, a contar de 1º de abril 2020. Prorroga, ainda, por até 120 dias, 
o prazo de análise de que trata o art. 5º da referida Portaria SETEC nº 
62/2020. 

27/03 – Portaria Seres Nº 75 - Altera a Portaria nº 208, de 6 de 
fevereiro de 2020, que estabelece o calendário anual de abertura do 
protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em 
2020, tendo em vista a situação de pandemia do coronavírus - COVID-
19.





20/03 – INEP 

INEP suspende o prazo para postagem de relatório CPA 

até normalização da situação.

Nova data será indicada para postagem.

30/03 – INEP

Edital No. 25 regido pela Portaria MEC nº 468, de 

2017, dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e 

os prazos do Enem 2020 impresso.



23/03 – Sistema e-MEC envia aviso aos PIs

“Ao Procurador Institucional

Levando em conta as medidas que vêm sendo adotadas em relação ao 
enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), em razão das providências 
tomadas por diferentes Entes Federativos para interrupção de atividades, 
incluindo-se o funcionamento de Instituições de Ensino Superior, informamos 
que o prazo estabelecido para o preenchimento do Formulário Eletrônico de 
avaliação não será considerado.

Dessa forma, todos os Formulários que estão em preenchimento, com prazo 
de fechamento em março e abril, serão interrompidos. A reabertura será 
definida à medida que for possível o retorno das atividades.

Atenciosamente,

CGACGIES/DAES/INEP”



1º/04 – Medida Provisória Nº 934 - Estabelece normas 
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica 
dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de 
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos 
termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24 e no 
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual 
estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a 
serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.



Art. 2º As instituições de educação superior ficam 

dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade 

de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 

acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3º do 

art. 47 da Lei nº 9.394, de 1996, ... observadas as normas 

a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.

Ainda, autoriza a antecipação da colação de grau para os 

cursos da saúde com 75% da carga horária de estágio 

obrigatório e internato da Medicina concluídos.



Portaria No. 383 de 9 de abril - Dispõe sobre a antecipação da colação de 

grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus -

Covid-19. 

Art. 1º Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao 

sistema federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 

de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação 

de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos 

cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que 

completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o 

período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a 

situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta Portaria. 



§ 1º Considera-se o internato médico o período de dois anos de 
estágio curricular obrigatório de formação em serviço dos 
estudantes de Medicina. 

§ 2º Considera-se estágio obrigatório para os cursos de 
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia a atividade supervisionada 
equivalente a vinte por cento da carga horária total do curso. 

Art. 2º Os certificados de conclusão de curso e diplomas, 
emitidos em razão desta Portaria, terão o mesmo valor 
daqueles emitidos em rito ordinário. 

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 374, de 3 de abril de 2020, 
publicada no Diário Oficial da União de 6 de abril de 2020. 



Nota de Esclarecimento do CFM – 15 de abril  onde 

afirmam que tal atitude de antecipação da colação de 

grau não traz benefícios evidentes à sociedade e pode 

trazer prejuízos à fase final de formação de seu 

internato. 

Além disso, o próprio MEC não identificou mecanismos que 

obriguem esses futuros profissionais ao trabalho contra o 

COVID-19.



Sistema de Cadastro

UNA-SUS

Sistema de cadastramento de alunos com 

antecipação de colação de grau para 

enfrentamento da pandemia.

Vários problemas aqui.



03/04 – Portaria SETEC/MEC Nº 376 - Dispõe sobre as aulas nos 
cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19.

Art. 1º As instituições integrantes do sistema federal de ensino de 
que trata o art. 16 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 
o art. 20 da Lei nº 12.513, 26 de outubro de 2011, ficam 
autorizadas, em caráter excepcional, quanto aos cursos de 
educação profissional técnica de nível médio em andamento, a 
suspender as aulas presenciais ou substituí-las por atividades 
não presenciais, por até sessenta dias, prorrogáveis, a depender 
de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde 
estaduais, municipais e distrital, na forma desta Portaria. 



15/04 - Portaria MEC Nº 395 - Prorroga o 
prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria 
nº 343, de 17 de março de 2020.

Importante – O que temos a analisar:

Autoriza a substituição das disciplinas 
presenciais em andamento por aulas que 
utilizem meios e tecnologias de informação e 
comunicação por mais 30 dias. 



Em nossa opinião, essa Portaria era necessária para a 

segurança jurídica das IES, a fim de que continuem suas aulas 

presenciais na forma de atividades com a aprendizagem 

mediada pelo uso de tecnologias.



18/04 – Edital de Chamamento – CNE 

Consulta Pública sobre o Parecer que 
trata da Reorganização dos 
Calendários Escolares e a realização 
de atividades pedagógicas não 
presenciais durante o período de 
Pandemia da COVID-19.



Planejamento





1° dia: Todo mundo de máscara! 

2° dia:

1- Professora, sumiu a máscara do meu filho;

2 - Professora, meu filho diz que usou a máscara do 

amigo; 

3 - Professora, o "Pedrinho" limpou o nariz com a máscara 

do meu filho;

4 - Professora, meu filho trocou a máscara por figurinhas; 

5 - Professora, meu filho não comeu merenda porque não 

sabia tirar a máscara! 

6 - Professora, meu filho recortou a máscara para poder 

respirar melhor; 

7 - Professora, meu filho perdeu as meias...e a máscara! 



Vamos seguir parafraseando Marquês 

de Pombal:

“Fechar os portos, enterrar os 

mortos e cuidar dos feridos”. 



O Brasil é 

muito grande 

e diverso!



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

A gestão do calendário e a forma de organização, realização ou reposição 

de atividades acadêmicas e escolares é de responsabilidade dos sistemas 

e redes ou instituições de ensino. 



Brasil

Estado

Município

Escola

Família

Aluno



Planejamento Estratégico desde já

Educação Básica

1. Garantir segurança do corpo social.

Nem todos voltarão ou poderão voltar. Os 
grupos de risco não voltarão agora. 

Não será possível uma decisão linear: Voltem 
agora! E funcionários, professores ou alunos 
com problemas de saúde? Qual o Plano B, C, 
D…?



Planejamento Estratégico desde já

Educação Básica

1.Uma possibilidade é reorganizar as turmas com 

quem voltará de professores e alunos. 

2.Reorganizar as atividades para as famílias 

continuarem em casa. A escola estará ativa dentro 

de casa, para quem conseguir.

3.A casa será, na medida do possível, um espaço 

mobilizador de experiências pedagógicas.



Planejamento Estratégico desde já

4. Manter viva a chama das

atividades educativas com

as famílias que

conseguirem.



Planejamento Estratégico desde já

Educação Básica

2. Avaliação

Planejar a avaliação 

diagnóstica dos alunos 

daquilo que foi percorrido 

no período de 

confinamento.



Educação Básica

2. Avaliação

1. Não dá para tratar todos iguais.

Cada aluno precisará ter uma avaliação individual e 

diagnóstica. 



2. Será necessário fazer uma revisão 

do conteúdo enviado para as famílias.



Planejamento Estratégico 

desde já

3. Acolhimento, reintegração e atenção 

às competências sócio-emocionais



Planejamento Estratégico desde já

1. Retornar com cautela.

2. Retornar explicando 

de diversas formas o 

motivo pelo qual não 

poderemos abraçar, 

deveremos manter certa 

distância.



Planejamento Estratégico desde já

4. Competências Mínimas



Planejamento Estratégico desde já

5. Calendário

Orientação CNE, Webinar ANEC 24 de abril:

“Cumprimento da carga horária é o menor dos problemas. 
Mas a carga horária é o meio de se conseguir o 
aprendizado.

Deverá ocorrer o aproveitamento da carga horária dessa 
época de confinamento.

A escola verificará o que poderá ser aproveitado  e o que 
precisará ser revisado.”



Planejamento Estratégico desde já

5. Calendário

Medida Provisória nº 934/2020 flexibilizou 
excepcionalmente a exigência do cumprimento do 
calendário escolar ao dispensar os 
estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de 
observância ao mínimo de dias de efetivo 
trabalho escolar, desde que cumprida a carga 
horária mínima anual estabelecida. 



PARECER SOBRE REORGANIZAÇÃO DOS CALENDÁRIOS 

ESCOLARES E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 

PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-

19 Não Homologado

De forma prática: A reorganização do calendário escolar visa 

a garantia da realização de atividades escolares para fins de 

atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos 

currículos da educação básica e do ensino superior. 



Orientação CNE:

1. reposição da carga horária de forma presencial 

ao final do período de emergência para quem não 

utilizou esse período com atividades planejadas; 

2. cômputo da carga horária de atividades 

pedagógicas não presenciais realizadas durante o 

período de emergência coordenado com o 

calendário escolar de aulas presenciais, após o fim 

do período de fechamento das escolas. 



Planejamento Estratégico desde já

5. Calendário

Importante:

Documentação que comprove o planejamento das 

atividades enviadas para as famílias e o trajeto 

percorrido por cada criança. 



Planejamento Estratégico desde já

5. Calendário

Por fim, CNE ainda orienta:

Nesse calendário de volta, ter o planejamento das 

atividades presenciais usando ou não tecnologia e também 

para quem não for voltar.

O planejamento deverá atender quem tem acesso à 

tecnologia e internet e quem não tem, com materiais 

impressos.



Texto CNE Parecer de 28/04/2020
Parecer está bem completo, com orientações e sugestões 

de medidas.

Importante:

Sugere a adoção de atividades pedagógicas não 

presenciais. Estas atividades podem ser mediadas ou não 

por tecnologias digitais de informação e comunicação, 

principalmente quando o uso destas tecnologias não for 

possível.



A Gestão, mais do que nunca, fará a diferença.

Pensar a educação como educador e como 

gestor!



Sem pânico!

O gestor precisa 

ter calma e 

informações para 

as decisões.



O corpo social precisa de um Líder,

precisa de uma referência, uma

segurança para a volta.



Comitê de Crise ou um Grupo de Trabalho 

Talvez não dê para entrar em todas as batalhas, mas 

a estratégia é ganhar a guerra.



Quem não se planejar vai expor suas 

fragilidades.



Planejamento Estratégico desde já

Ensino Superior

Começar pelo 

planejamento de 

quem volta, como 

volta e seu 

acolhimento!



Planejamento Estratégico desde já

Quem são?

1. Grupo de risco:

Alunos

Professores

Funcionários 

2. Todos aqueles que não se 
sentirem seguros.



Qual é o Plano B, C, D …?



Planejamento Estratégico desde já

Hoje
Daqui 1 
semana

Daqui 1 mês
Daqui 2 
meses

Na 
rematrícula

Início do 
segundo
semestre



Planejamento Estratégico desde já

Ensino  Superior

1. Ouvir a 

comunidade. 



Envolver para pertencer.



Cada IES 

parou 

em uma data.

CALENDÁRIO



Planejamento Estratégico desde já

Decisões colegiadas e validadas.



Planejamento Estratégico desde já



Planejamento Estratégico desde já



Planejamento Estratégico desde já

O que fazer com aqueles que não vão voltar agora?



Planejamento Estratégico desde já

O que fazer com aqueles que vão voltar agora?



Quem fez um bom trabalho, terá 
oportunidades na captação!

Também é hora de planejar a rematrícula e o 
calendário do segundo semestre.



Planejamento Estratégico desde já



Para já!



Boas Práticas



ENADE



1. Prazo de inscrição poderá ser alterado. Quem 

não era provável formando, agora não 

conseguirá fazer as práticas e se formar até 

final de junho. A base poderá ser alterada. 

2. Sua IES está trabalhando com a matriz de 

competências? Tem registro disso?

3. Você está avaliando o percurso formativo do 

aluno? Como? Qual evidência?





PROUNI
17/03/2020, o MEC publicou o Edital nº 22 que ampliou, 
INDEFINIDAMENTE, os prazos da entrega de documentos dos 
candidatos que haviam manifestado interesse em participar da 
lista de espera do Programa para o ano de 2020.

Essa situação atendeu a uma real necessidade dos alunos, já que 
os mesmos não conseguiam ir entregar seus documentos na CEF 
e o MEC, também por conta dessa situação, não permitiu que a 
lista de espera pudesse ser alterada pelas IES, ou seja, se o 
aluno selecionado imediatamente anterior não tiver entregue 
sua documentação, o aluno seguinte da lista não pode ser 
chamado, o que gerou uma grande fila de espera de alunos. 



PROUNI
MP 934 permitiu a flexibilização do calendário 

acadêmico, fazendo com que o regular semestre letivo 

pudesse ser alterado, porém, fez com que não se 

tenha mais uma ideia de quando se darão as 

rematrículas no ensino superior. 

Normalmente em julho, esse ano poderão se dar em 

agosto ou até setembro.

As IES terão realidades diferentes por conta das 

regionalidades frente a essa pandemia.



PROUNI

Esses dois fatores:

a)a prorrogação indefinida do prazo para entrega dos 
documentos, e 

b) a flexibilização do calendário acadêmico, 

Gerou um problema fiscal para as IES aderentes ao PROUNI, 
pois as normas que regem a isenção tributária expedidas pela 
Receita Federal do Brasil não acompanharam as normas 
educacionais, fazendo com que, muitas IES, nesse primeiro 
semestre de 2020, não tenham conseguido completar o número 
de bolsas e consequentemente não terão direito a completa 
isenção tributária do programa.



PROUNI

Na prática… o que irá acontecer:

Essa situação então fará com que as IES, 
apesar de estarem com alunos já 
matriculados, não possam gozar da isenção 
tributária do PROUNI, que sempre gozaram, o 
que trará também um impacto financeiro, a 
não ser que busquem ações judiciais.



Valorizar o Professor

Já tentaram gravar uma aula em casa?

Sem estrutura técnica, de uma hora para outra?

Muitos professores estão segurando os alunos na 

unha.

Estão preparando aula, aprendendo a lidar na 

marra com a tecnologia.



O grande herói desse momento é o professor!



Obrigada!

niube@hoper.com.br

(11) 99292-4535













http://bit.ly/cursos-hoper-ead


https://mailchi.mp/hoper.com.br/migracao-digital-educacao



