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RESOLUÇÃO NO  17/CONSUNI/2020/AR 

 

 

Aprova a antecipação da colação de 

grau para os alunos dos cursos de 

Enfermagem e Fisioterapia,  como 

ação de combate à pandemia do novo 

coronavírus COVID-19, conforme 

Portaria MEC nº 383/2020, de 

9.4.2020, publicada no Diário Oficial 

da União de 13.4.2020. 

 

 

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 383/2020, de 9.4.2020, publicada no Diário 

Oficial da União em 13.4.2020, que 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, bem como a Medida Provisória nº 

934/2020, de 1º de abril de 2020, que 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 – pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 

 

considerando o Art. 1º da Portaria MEC nº 383/2020 que autoriza 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 75% (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,  

 

considerando o parágrafo primeiro do Art. 1º da Portaria MEC nº 383/2020, que 

considera o internato médico como o período de dois anos de estágio curricular 

obrigatório de formação em serviço dos estudantes de Medicina, 

 

considerando o parágrafo segundo do Art.1º da Portaria MEC nº 383/2020, que 

considera o estágio obrigatório para os cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia 

como a atividade supervisionada equivalente a vinte por cento da carga horária total do 

curso, 

 

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, 
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Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar a antecipação da conclusão do curso e a consequente antecipação da 

colação de grau para alunos dos cursos de Enfermagem ou Fisioterapia que solicitarem 

tais antecipações, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 

conforme Portaria MEC nº 383/2020, desde que atendidas, cumulativamente, para cada 

aluno solicitante, as seguintes condições indicadas nos incisos abaixo: 

 

I – estar o aluno solicitante regularmente matriculado no curso e no respectivo 

internato médico ou no estágio obrigatório; 

II – ter concluído todas as disciplinas do curso;  

III – ter concluído as atividades acadêmicas complementares (AAC); 

IV – ter concluído o trabalho de conclusão de curso (TCC), quando houver; 

V – estar em situação de regularidade perante o ENADE 

VI – estar em dia com suas obrigações contratuais com a IES; 

VII –ter completado, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

prevista para o estágio supervisionado nos cursos de Enfermagem ou Fisioterapia; 

VIII – apresentar toda a documentação solicitada pela IES e necessária para a 

possibilidade de antecipação de colação de grau. 

 

Art. 2º A questão da antecipação da conclusão do curso pelos alunos solicitantes, nas 

condições especificadas no Art. 1º, deverá, posteriormente, ser tratada no respectivo NDE 

e colegiado do curso.  

 

Art. 3º A antecipação da colação de grau dos alunos solicitantes, em caráter excepcional, 

considerando a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo 

coronavírus – Covid-19, poderá ser realizada por meio de procedimento não previsto no 

Estatuto e/ou Regimento da IES, seja por meio de utilização de ferramentas que utilizem 

meios e tecnologias de informação e comunicação, seja por meio do sistema interno de 

informações acadêmicas da Instituição, com a comprovação de controle e registro do 

procedimento e da assinatura do concluinte, para resguardar a saúde e evitar colocar em 

risco a comunidade acadêmica (corpo discente, corpo docente e corpo técnico 

administrativo) e respectivas famílias.  

 

Art. 4º No intuito de resguardar eventuais problemas quanto à integralização do curso 

frente à legislação atual, nos versos dos diplomas e nos respectivos históricos escolares 

deverão constar registro de que os referidos documentos foram emitidos com base na 

portaria MEC nº 383/2020, de 9.4.2020, publicada no Diário Oficial da União de 

13.4.2020. 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data e vigorará enquanto durar a situação de 

emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, 

determinada pelo Ministério da Saúde.  
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Aracaju, 17 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

   Adriano Douglas da Silva 

                        Reitor 
 


