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FACULDADE EDUFOR 

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre os procedimentos e as normas para 

substituição das aulas presenciais pela modalidade 

EaD - Educação à Distância na Faculdade Edufor 

enquanto durar a situação de pandemia do novo 

Corona Vírus- COVID - 19. 

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

o deliberado na reunião extraordinária do CONSUP - Conselho Superior ocorrida em 

18 de março de 2020 e considerando o seu Plano de Contingência em face à 

epidemia do COVID- 19, bem como a Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 

343, de 17 de março de 2020. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 

em andamento, de todos os cursos de graduação da Faculdade EDUFOR, por aulas 

que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, enquanto perdurar a 

necessidade de suspensão das aulas para o cuidado da saúde e bem estar dos alunos 

e da comunidade maranhense. 

§ 1°. Todas as informações e procedimentos estabelecidos a partir desta resolução 

deverão ser informadas ao Ministério da Educação, por meio de ofício postado no 

sistema Fale Conosco do MEC e divulgado no portal do aluno da EDUFOR para 

transparência do presente processo. 



§ 2º. O período de aulas em que não for ofertados os conteúdos EaD para estudo, 

será descontado do calendário acadêmico e, desse modo, esses dias deverão ser 

repostos ao final do calendário 2020.1 vigente. 

Art. 2º. As aulas na modalidade EaD não abrangerão os conteúdos relativos às 

Práticas em Laboratórios Didáticos ou na Clínica-Escola da EDUFOR. 

Parágrafo Único. A carga horária necessária aos conteúdos em Laboratórios 

Didáticos ou na Clínica-Escola da EDUFOR deverão ser ministrados no retorno das 

aulas, podendo utilizar-se para tal as férias do mês de julho, sábados letivos e/ou 

períodos vespertinos, até que se constitua todo o conteúdo programático e carga 

horária completa da parte prática dessas disciplinas. 

Art. 3°. Durante o período de suspensão das aulas, cada um dos cursos deverá 

ofertar, mínimamente, 01 (um) curso de extensão na área profissional do curso, há 

cada 15 (quinze) dias, na modalidade EaD- Educação à Distância, para que os alunos 

possam completar a carga horária necessária de Atividades Complementares ou 

Atividades de Complementação Profissional, quando for exigência do Semestre em 

que o aluno está matriculado. 

Parágrafo Único. As coordenações de curso também poderão indicar cursos 

gratuitos de outras IES para que os alunos contemplem a carga horária necessária, 

não sendo, portanto, obrigatória a sua oferta pela EDUFOR nesses casos. 

Art. 4º. Excepcionalmente neste primeiro semestre do ano de 2020, todas as 

disciplinas Práticas Interdisciplinares deverão, indiferente ao tema, ser constituídas 

de uma PESQUISA TEÓRICA, e não mais uma pesquisa de campo como 

originalmente é definida. Os resultados do trabalho também devem ser estabelecidos, 

ao invés de pôsteres, no formato de Artigo Científico. 

Art. 5°. As aulas na modalidade EaD - Educação a Distância ocorrerão única e 

exclusivamente por meio do AVA - Moodle e da ferramenta do Google Hangout I 

Meet. 
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§ 1°. Os alunos devidamente matriculados na EDUFOR serão automaticamente 

matriculados em ambas as Ferramentas citadas no Art. 5º. 

§ 2º. O aluno que não esteja devidamente matriculado no semestre 2020.1 não 

participará das aulas EaD e nem das suas avaliações, não sendo possível a reposição 

de avaliações ou conteúdos ocorridos na modalidade EaD, após o período de 

suspensão das aulas. 

§ 3º. O horário das aulas coincidirá com o horário das aulas presenciais das 

disciplinas, tendo como controlador da sala de aprendizagem virtual, o professor titular 

daquela disciplina 

Art. 6º. Visando preservar a dinâmica das aulas e dos conteúdos, tanto no âmbito 

presencial como por meio digital, os tutores e professores dos conteúdos EaD serão 

os mesmos professores das disciplinas presenciais, auxiliados pela Equipe de TI da 

EDUFOR, bem como por professores visitantes e coordenadores dos cursos, quando 

necessário. 

Art. 7°. A Plataforma AVA estará disponível para estudo de todas as disciplinas a partir 

do dia 23 de março de 2020, considerando o dia em que a disciplina é ofertada e o 

horário das aulas. A disposição das aulas acontecerá de acordo com o horário das 

aulas presenciais. 

Art. 8º. Todos os alunos da EDUFOR devem acessar o canal do aluno (site da 

EDUFOR) e/ou se comunicar remotamente com as coordenações de curso, de modo 

a receberem instruções para acesso ao AVA e ao conteúdo. 

Art. 9º. A frequência às aulas EaD será constituída considerando: 

a) Acesso ao AVA (mínimo de 2 vezes por semana, por tempo não inferior à 60 

minutos) - O registro no sistema é automático após o login na forma de relatório 

com horário e tempo de acesso. 

b) Participação nos Fóruns realizados no AVA 

c) Participação nas avaliações e trabalhos que constituirão um portfólio do aluno 

e sua AV1 (Avaliação Bimestral) ~ 



d) Relatório de Acesso do Hangout I Meet nas aulas sincrônicas (ao vivo por meio 

remoto) 

Art. 10°. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Prof. ué Sucupira Barreto, Me 
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