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Concepções de 
ensino que estão 

em questão:

Conceito de aula

Conceito de “estratégias de 
aprendizagem não presenciais”

Natureza das “atividades adequadas para atender 
às necessidades específicas dos estudantes”.



Portaria Unesp-122, de 27-3-2020 

Define as diretrizes para o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para 
atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O que diz a Portaria
u a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional

de Educação, de 16-3-2020, que estabelece
que, “no exercício de autonomia e
responsabilidade na condução de seus projetos
acadêmicos, respeitando-se os parâmetros e
normas legais estabelecidas, com destaque para
a previsão contida no art. 2º da Portaria MEC
2.117, de 6-12-2019, as instituições de educação
superior podem considerar a utilização da
modalidade EaD como alternativa à
organização pedagógica e curricular de seus
cursos de graduação presenciais”;

O que diz a Nota CNE 2020
u 2. no exercício de sua autonomia e

responsabilidade na condução dos respectivos
projetos pedagógicos e respeitando-se as
normas e os parâmetros legais estabelecidos, as
redes e instituições de educação básica e
educação superior podem propor formas de
realização e reposição de dias e horas de efetivo
trabalho escolar, em articulação com as normas
e a legislação produzidas pelo correspondente
órgão de supervisão permanente do seu sistema
de ensino e de dirigentes municipais, estaduais e
do Distrito Federal;

u 3. no processo de reorganização dos calendários
escolares, deve ser assegurado que a reposição
de aulas e a realização de atividades escolares
possam ser efetivadas de forma que se preserve
o padrão de qualidade previsto no inciso IX do
artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da
Constituição Federal.



Portaria Unesp-122, de 27-3-2020 

Define as diretrizes para o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para 
atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O que diz a Portaria
u a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional

de Educação, de 16-3-2020, que estabelece
que, “no exercício de autonomia e
responsabilidade na condução de seus projetos
acadêmicos, respeitando-se os parâmetros e
normas legais estabelecidas, com destaque para
a previsão contida no art. 2º da Portaria MEC
2.117, de 6-12-2019, as instituições de educação
superior podem considerar a utilização da
modalidade EaD como alternativa à
organização pedagógica e curricular de seus
cursos de graduação presenciais”;

O que diz a Portaria MEC 2.117
u § 3º As atividades extracurriculares

que utilizarem metodologias EaD
serão consideradas para fins de
cômputo do limite de 40% de que
trata o caput.



Portaria Unesp-122, de 27-3-2020 

Define as diretrizes para o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para 
atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O que diz a Portaria
u a Deliberação CEE 177-2020,

que autoriza a migração para
atividades não presenciais no
Ensino Superior, desde que
preservada a carga horária
mínima definida por diretrizes
nacionais e estaduais;

O que diz a Deliberação CEE 177-2020
u § 4º A reorganização dos calendários escolares em

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino,
devem ser realizadas de forma a preservar o padrão
de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB
e inciso VII do art. 206 da Constituição Federal.

u Declaração de Voto da Deliberação

Ainda que exista uma situação de excepcionalidade no momento
atual, devido a epidemia de Coronavirus, considero que Parágrafo
único do Art. 2º deveria ter inserido o limite máximo de 20% para as
atividades complementares no Ensino Fundamental e Médio diurno
e 30% para o noturno deste nível de ensino, como reza a legislação
maior. Considero a decisão de eliminar os percentuais precipitada
frente a possibilidade das redes de ensino poderem usar, além das
horas disponíveis nesses percentuais, os dias previstos de férias,
assim como de recesso para computar nesse período de
interrupção emergencial das aulas. Penso que essa decisão
acabará por prejudicar os grupos de risco, ou seja, as crianças mais
pobres e as que residem em regiões mais isoladas que dificilmente
poderão se beneficiar desse tipo de atividades (Consª Rose
Neubauer).



Portaria Unesp-122, de 27-3-2020 

Define as diretrizes para o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para 
atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O que diz a Portaria
u a Resolução Unesp 73, de

16-10-2019, que fixa normas
gerais para o Calendário
Escolar dos Cursos de
Graduação para o ano
letivo de 2020;

O que diz a Resolução Unesp 73/2019
u Artigo 2º - As Unidades Universitárias fixarão

os respectivos Calendários até 28/11/2019,
mediante Portaria do Diretor.

u Parágrafo único - O Calendário de que
trata o caput deste artigo deverá ser
aprovado pela Congregação e Conselho
Diretor.

u Artigo 3º - No Calendário Escolar
elaborado pela Unidade Universitária
deverão estar previstos: (todas as
atividades acadêmicas da Undiade);

u Artigo 4º - Caso não se cumpra o
estabelecido no inciso I do artigo 3º, o
Calendário deverá ser reelaborado pelos
Colegiados da Unidade.



Portaria Unesp-122, de 27-3-2020 

Define as diretrizes para o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para 
atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O que diz a Portaria
u Artigo 2º - O Calendário Escolar para

o ano letivo de 2020, estabelecido
pela Resolução Unesp 73, de 16-10-
2019, permanece vigente.

Destaque
u Parágrafo único - O calendário

poderá ser adequado, quando do
retorno das atividades presenciais,
podendo, excepcionalmente, ser
adequado por curso;



Portaria Unesp-122, de 27-3-2020 

Define as diretrizes para o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para 
atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O que diz a Portaria
u Artigo 3º - As disciplinas

deverão ter continuidade
integral ou parcial com o
emprego de estratégias de
aprendizagem não presenciais,
quando possível, o que inclui
as avaliações, conforme a
Resolução Unesp 79, de 25-8-
2005.

Destaque
u § 1º - As estratégias não

presenciais adotadas devem
considerar a possibilidade de
alunos que não tenham acesso à
rede de Internet de seu local de
isolamento social, devendo ser
adotadas atividades adequadas
para atender às necessidades
específicas dos estudantes.



Portaria Unesp-122, de 27-3-2020 

Define as diretrizes para o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para 
atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O que diz a Portaria
u § 4º - O conteúdo e a

frequência das atividades
desenvolvidas de forma não
presencial deverão ser
devidamente registrados no
Sisgrad.

Destaque

u O aluno que não puder
participar, terá faltas
computadas?



PORTARIA MEC Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 

situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.

u Art. 1º Autorizar, em caráter
excepcional, a substituição das
disciplinas presenciais, em
andamento, por aulas que utilizem
meios e tecnologias de informação e
comunicação, nos limites
estabelecidos pela legislação em
vigor, 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.

u Art. 2º ALTERNATIVAMENTE à autorização de
que trata o art. 1º, as instituições de
educação superior poderão suspender as
atividades acadêmicas presenciais pelo
mesmo prazo.

u § 1º As atividades acadêmicas suspensas
deverão ser integralmente repostas para fins
de cumprimento dos dias letivos e horas-aulas
estabelecidos na legislação em vigor.

u § 2º As instituições poderão, ainda, alterar o
calendário de férias, desde que cumpram os
dias letivos e horas-aula estabelecidos na
legislação em vigor.



Resultado da consulta sobre 
condições sociais e digitais dos 
alunos dos cursos de Letras,
História e Biologia da FCL/Assis



39%

56%

5%

Onde estão os alunos hoje

Assis cidade de origem Moradia Estudantil da Unesp de Assis



67%

5%

23%

3% 2%

Qualidade do Acesso à Rede

Tem acesso por um ou mais provedores

Tem acesso por operadora de celular com uso
exclusivo pelo celular

Tem acesso instável

Tem acesso por operadora de celular que pode
ser usado em outros dispositivos

Não tem nenhum acesso



42%

21%

12%

8%

4%

1%

4%

4%
3% 1%0%0%

Qualidade/quantidade de dispositivos

Tem acesso a computador laptot, Tem acesso a
celular smartphone

Tem acesso a celular smartphone

Tem acesso a computador laptot

Tem acesso a computador desktop, Tem acesso
a celular smartphone

Tem acesso a celular smartphone, Tem acesso a
dispositivos defasados ou instáveis

Tem acesso a computador desktop, Tem acesso
a celular smartphone, Tem acesso a dispositivos
defasados ou instáveis

Tem acesso a computador desktop

Tem acesso a computador desktop, Tem acesso
a computador laptot, Tem acesso a celular
smartphone

Tem acesso a dispositivos defasados ou instáveis

Tem acesso a computador laptot, Tem acesso a
celular smartphone, Tem acesso a dispositivos
defasados ou instáveis



97%

1% 1%1%

Necessidades especiais dos alunos

Não tem

Visual

Outra

Auditiva


