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SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZA LTDA. 

FACULDADE EDUFOR 

RESOLUÇÃO Nº 08, DE 15 DE ABRIL DE 2020. 

 

Dispõe sobre alterações e criações de novos 

procedimentos docentes no que concerne às aulas 

mediadas por tecnologias de informação e 

comunicação em substituição às aulas presenciais no 

período que persistir a suspensão das aulas 

presenciais na EDUFOR,  , em razão da pandemia do 

coronavírus.  

 

O Diretor Executivo da EDUFOR, no uso de suas atribuições e em conformidade com 

o seu Plano de Contingência em face à epidemia do COVID – 19,   bem como as 

Portarias do Ministério da Educação (MEC)  nº 343, de 17 de março de 2020 e nº 345, 

de  19 de março de 2020, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar que as aulas remotas não poderão ter duração menor que 100 

(cem minutos) ministrados pelo professor de cada disciplina e no caso de falha ou 

impossibilidade de ministrar esse tempo mínimo, o docente deverá recuperar a aula 

em horário alternativo. 

§ 1º - Parte dos minutos restantes que compõem as 3 (três) horas-aulas diárias que 

compõem a disciplina deverão ser utilizados para tirar dúvidas dos alunos por meio 

da própria ferramenta Hangout Meet (Sala Virtual) ou pelo Fórum disponibilizado no 

AVA-Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
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§ 2º - Parte dos minutos restantes que compõem as 3 (três) horas-aulas diárias da 

disciplina deverão também ser utilizados para produção do texto semanal que deve 

ser disponibilizado na Plataforma, bem como as avaliações e atividades diversas a 

serem aplicadas na disciplina.   

Art. 2º. O professor que não possuir equipamento, internet rápida ou, ainda, que 

possua dificuldades para o uso das Tecnologias de Comunicação e Informação 

deverá ministrar as suas aulas em Gabinete Individual nas dependências da EDUFOR 

com o suporte da TI e com os cuidados de higiene e saúde do Plano de Contingência 

para a COVID-19 nos respectivos horários de aula.   

Art. 3º. O professor de disciplina que não possui conteúdo prático, deverá 

disponibilizar para a coordenação e para os alunos no AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, um novo Plano de Ensino considerando as aulas remotas e as 

avaliações a partir do AVA, dada a incerteza de retorno às atividades normais antes 

do final da completude da carga horária.   

Art. 4º. O professor de disciplina que possui conteúdo prático, deverá disponibilizar 

dois planos de Ensino, sendo: 

a) Plano de Ensino com a quantidade de horas/aula da parte teórica, com os 

objetivos, metodologia, atividade, avaliações e cronograma no AVA, dada a 

incerteza de retorno das atividades normais antes do final do semestre. 

b) Plano de Ensino com a quantidade de horas/aula da parte prática, com os 

objetivos, metodologia, atividade, avaliações e cronograma com datas e 

período a definir com dependência do retorno às atividades presenciais.  

 

Art. 5º. Ao findar a parte teórica das disciplinas teórico-práticas, elas serão encerradas 

no AVA e aguardarão o retorno às atividades presenciais para que se possa ministrar  

a parte prática da disciplina e completar a carga horária. 
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Art. 6º. Visando não ocasionar a ociosidade dos alunos em turmas que possuem muita 

carga horária prática, a IES poderá antecipar disciplinas teóricas e indicar professores 

do quadro para ministrar os componentes até o retorno das atividades, incluindo 

trabalhando as disciplinas de forma concentrada ou em módulos.  

Art.  7º.     Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 

Prof. Josué Sucupira Barreto, Me 
DIRETOR EXECUTIVO DA EDUFOR 

 

 

 

 

 

 

 


