
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE 

Rua Teixeira de Freitas,10. Salgado Filho. 

Aracaju - SE - Brasil – CEP.: 49020-530 

Tel.: 55 (79)3246-8141 

 

 

 

RESOLUÇÃO NO  16/CONSUNI/2020/AR 

 

 

Aprova a utilização de aulas em meio 

digital nas disciplinas presenciais dos 

cursos presenciais, conforme Portaria 

MEC nº 343/2020, de 17.3.2020, 

publicada no Diário Oficial da União no 

dia 18.3.2020, alterada pela Portaria nº 

345/2020, de 19.3.2020 

 

 

O Reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe, de acordo com alínea K, artigo 11 

do Estatuto da Estácio Sergipe, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da 

legislação em vigor, 

considerando a Portaria MEC nº 343/2020, de 17.3.2020, publicada no Diário 

Oficial da União em 18.3.2020, e alterada pela Portaria nº 345/2020, de 19.3.2020, 

publicada no Diário Oficial da União no dia 19.3.2020, que dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia 

do Novo Coronavírus – COVID19, 

considerando o compromisso institucional em contribuir com os esforços 

nacionais para a redução da velocidade de propagação do COVID-19, preservando, 

desta forma, nossa comunidade acadêmica e famílias.  

considerando que as disciplinas presenciais de todos os cursos presenciais 

ofertados pela Instituição continuarão sendo ministradas com interação direta do 

docente com seus alunos, 

 Resolve: 

Art. 1º - Aprovar a substituição da forma de ministrar as aulas das disciplinas 

presenciais, em andamento, alterando a aula em meio físico pela aula em meio digital, 

viabilizando as aulas presenciais através da utilização de meios e tecnologias de 

informação, computação e comunicação, preservando a base da modalidade presencial 

que é a interação direta docente com o alunado, nos limites estabelecidos pela legislação, 

a partir do dia 23.3.2020.  

Art. 2º - Todas as aulas acontecerão ao vivo, nos dias e horários das turmas das 

disciplinas em que os alunos estão matriculados e os docentes estão alocados.  

Art. 3º - O professor estará online, interativamente e dinamicamente com seus 

alunos, para exposição da aula, discussão e dúvidas dos alunos, com transmissão via 

internet, e com possibilidade de uso de vídeo, chat, repositório de arquivos e todas as 

ferramentas necessárias para o correto andamento da aula.   

Art. 4º – O docente e seus alunos poderão participar das aulas com o uso de meio 

digital, através de computadores ou outros equipamentos, inclusive portáveis, 

independentemente da proximidade física entre eles, 

Art. 5º - O conteúdo da aula será gravado e ficará disponível no ambiente virtual 

do aluno, para ser acessado a qualquer hora e em qualquer dia para estudo pelo discente.  
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Art. 6º - A presença será identificada pela participação online e pelas atividades 

indicadas pelo docente da turma da disciplina, ficando sob a responsabilidade deste a 

validação da mesma. 

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor nesta data e vigorará por até trinta dias, 

prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde 

estaduais, municipais e distrital.  

 

Aracaju, 19 de março de 2020. 

 

 

              

 

 

     

        Adriano Douglas da Silva 

                        Reitor 
 


