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RESOLUÇÃO Nº. 007 de 26 de junho de 2020 

 

 

 

Dispõe sobre a prorrogação da substituição das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais por 

via remota, as instruções para elaboração das 

atividades avaliativas bimestrais letivas e 

aprovação da reorganização da representação 

gráfica do curso em Enfermagem das disciplinas 

presenciais para serem oferecidas por via 

remota e aprovação das metodologias dos 

planos de ensino para aulas  em meios digitais 

no segundo semestre de 2020  da (19374) 

Faculdade Santa Luzia – FSL, em razão da 

Pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 

 

O Conselho Superior - CONSUP, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo Regimento da (19374) Faculdade Santa Luzia – FSL, 

Credenciada pelo MEC através da Portaria Ministerial nº 1.166 de 15 setembro 

de 2017, publicada no Diário Oficial da União - DOU, em 18 de setembro de 

2017. 

Considerando Portaria do Ministério da Educação Nº 544, de 16 de 

junho de 2020 do Ministério da Educação. 

Considerando a necessidade de ações de proteção contra a 

proliferação e disseminação do Coronavírus (COVID-19);  

 

RESOLVE:  

  

Art. 1°. Homologar o texto da Portaria FSL Portaria Nº. 034 de 16 de junho  de 

2020 que dispõe sobre a prorrogação da substituição das aulas presenciais por 
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aulas em meios digitais por via remota na (19374)  Faculdade Santa Luzia – FSL, 

em virtude da situação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 
O Diretor Geral da (19374) Faculdade Santa Luzia – FSL, ad referendum do 

Conselho Superior (CONSUP) da IES nos termos da Portaria do Ministério 

da Educação Nº 544, de 16 de junho de 2020.   

 

                    RESOLVE:   

 

Art.1°. Prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a substituição das aulas presenciais  

por aulas em meios digitais. 

Art. 2°. Estabelecer orientações à Faculdade Santa Luzia - FSL quanto às medidas de 

proteção e enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao 

Novo Coronavírus (COVID-19). 

Art.3º. Oferecer as disciplinas presenciais do segundo semestre de 2020, por aulas 

na modalidade à distância, na qual será utilizado meios de tecnologias de 

informação e comunicação até 31 de dezembro, ou enquanto perdurar o 

estado de emergência de saúde pública relacionada ao Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 Art.4º. Disponibilizar aos discentes ferramentas de suporte à educação de forma 

remota (EAD), tais como vídeo aula, ebooks, documentos, atividades, 

artigos, entre outros, de forma a cumprir os dias letivos e hora-aula 

estabelecidos para os respectivos cursos. Disponibilizar, ainda, docentes 

em seus respectivos horários de aulas para live, chats, tutoria, resolução de 

dúvidas em atividades ou conteúdos.  

Art.5º. Suspender eventos no âmbito da Faculdade Santa Luzia até 31 de 

dezembro, ou enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 

relacionada ao Novo Coronavírus (COVID-19). 

Art.6º. Suspender as atividades da Biblioteca física Sônia Maria da Silva referentes 

ao empréstimo e devolução dos livros até 31 de dezembro, ou enquanto 

perdurar o estado de emergência de saúde pública relacionada ao Novo 

Coronavírus (COVID-19). Não serão cobradas multas devido ao atraso na 

devolução dos livros durante o período supracitado. A Biblioteca Virtual 

“Minha Biblioteca” continuará em funcionamento para pesquisa, leitura e 

estudos individuais da comunidade acadêmica. 

Art.7º. Realizar das 14 às 22 horas os atendimentos presenciais e remotos dos 

setores acadêmico e administrativo. 
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§1ºManter ações relevantes do setor financeiro presencial e remotamente, 

com a finalidade de garantir a continuidade do funcionamento da instituição. 

Art.8º. Convocar docentes, a qualquer tempo, para reuniões por via remota. 

Art.9º. Adequar as atividades práticas previstas nos Planos de Ensino dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos de acordo com Portaria Ministerial  Nº 544, de 16 de 

junho 

 

 de 2020. 

Art.10º. Recomendar o retorno às atividades as aulas presenciais de acordo com a 

Portaria Ministerial  Nº 544, de 16 de junho de 2020 e Parecer CNE/CP Nº: 

5 de  28 de abril de 2020. 

§1º Considerar a continuidade em menor escala do contágio e manter, no 

encerramento da quarentena, as atividades não presenciais em conjunto 

com as presenciais, mantendo um retorno paulatino à presencialidade de 

25%, 75% e 100%, distribuídos durante o restante do ano letivo.  

§2º   Orientar os membros da comunidade acadêmica a manterem-se em 

isolamento por 14 (quatorze) dias, em casos suspeitos de COVID-19 e em 

casos confirmados dobrar a quarentena. 

Art. 11. Revisar as instruções contidas nesta Portaria a qualquer momento, a 

depender da evolução da pandemia do COVID-19. 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário.     

 

Art. 2°. Homologar o texto da Portaria FSL 035 de 24 de junho de 2020 que 

dispõe as instruções para elaboração das atividades avaliativas bimestrais letivas 

da (19374)  Faculdade Santa Luzia – FSL, em virtude da situação decorrente do 

Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

O Diretor Acadêmico da (19374) Faculdade Santa Luzia – FSL, nos termos 

da Portaria do Ministério da Educação Nº 544, de 16 de junho de 2020, e 

considerando o Parecer CNE/CP Nº: 5 de  28 de abril de 2020 e a Portaria 

FSL, Nº. 034 de 16 de junho de 2020. 

 



 

                

 

(19374) FACULDADE SANTA LUZIA – FSL  
CREDENCIAMENTO - MEC / PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.166 DE 15.09. 2017 

 

RESOLVE:  

  

Art. 1°. Realizar as Provas Regimentais (I e II) no formato EAD, devido à 

Pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

Art. 2°. Manter as adequações das regras do Sistema Avaliativo da 

modalidade presencial, para a modalidade EAD, para obtenção das notas 

das Provas Regimentais (l e II), orientado pelo Art. 12, §1º do Regulamento 

do Sistema Avaliativo.  

 

Parágrafo Único: Fica a critério do docente a pontuação a ser considerada 

nas atividades práticas, tais como exercícios simulados, trabalhos e provas, 

para obtenção das notas bimestrais de 2020; assim como a quantidade de 

questões nas provas ou a quantidade de atividades a ser considerada para 

obtenção das notas das Provas Regimentais (l e II). 

Art.3º. Deverá o docente especificar ao discente, a pontuação a ser 

considerada nas provas e nas atividades práticas (exercícios, simulados e 

trabalhos), de modo que a soma da prova com tais atividades devem atingir 

no máximo nota 10 (dez). 

§1º. O Docente poderá optar por aplicar prova e atividades ou poderá optar 

por aplicar somente a prova. 

§2º. Qualquer uma das opções adotadas acima deverá o docente 

especificar a pontuação de cada questão da prova ou das atividades ou dos 

trabalhos. 

Parágrafo Único: O docente deverá observar as alterações realizadas no 

calendário acadêmico e cumprir as datas para a realização das atividades 

no referido calendário e lançamento de notas e conteúdo das aulas na 

plataforma Escola Web.  

Art.4º. Orientar os docentes para que as provas sejam disponibilizadas na 

Plataforma Classroom nos seus respectivos horários e turnos. Depois de 

disponibilizadas as provas do dia (até duas provas por dia), no formulário do 

Google, o docente deve enviar a prova no turno vespertino às 13 horas, e 

no turno noturno às 18 horas. Os discentes deverão resolver e encaminhar 

ao docente as provas do dia em até cinco (5) horas pelo portal (Vespertino 

das 13 às 18 horas e Noturno das 18 às 23 horas).  

Art. 5º. Quando liberado o retorno das aulas presenciais, seguindo o 

CNE/CP Nº: 5 de  28 de abril de 2020, devem ser ofertadas inicialmente as 

atividades práticas (laboratórios) realizadas em pequenos grupos, 
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preferencialmente separando os acadêmicos que testaram positivos 

daqueles que  testaram negativo  para coronavírus.  

Art. 6º. Solicitar aos docentes a correção das provas e entregas as notas 

nos prazos previstos.  

 Art. 7º. Disponibilizar espaço na instituição para que os discentes possam 

acessar a internet no dia das Regimentais (l e II). O discente deve solicitar e 

reservar um espaço na semana que antecede a prova. Ressalta-se que os 

alunos que solicitarem o espaço devem vir de máscaras e estarão sob 

supervisão durante a realização da prova.  

 

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 3º Homologar o texto da Resolução 06 de 26 de junho de 2020 do Conselho 

de Graduação do Curso de Enfermagem da  FSL que dispõe sobre a aprovação 

da reorganização da representação gráfica do curso em Enfermagem das 

disciplinas presenciais para serem oferecidas por via remota e aprovação das 

metodologias dos planos de ensino para aulas  em meios digitais no segundo 

semestre de 2020 em razão da Pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 

O Conselho de Curso de Graduação de Enfermagem, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Regimento da (19374) Faculdade Santa 

Luzia – FSL, Credenciada pelo MEC através da Portaria Ministerial nº 1.166 

de 15 setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União - DOU, em 18 

de setembro de 2017. 

 

Considerando o Parecer CNE/CP Nº: 5 de  28 de abril de 2020. 

Considerando Portaria do Ministério da Educação Nº 544, de 16 de junho de 

2020 do Ministério da Educação  

Considerando Portaria FSL Nº. 034 de 16 de junho  de 2020 que dispõe 

sobre a prorrogação da substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais por via remota. 

Considerando a necessidade de ações de proteção contra a proliferação e 

disseminação do Coronavírus (COVID-19);  

 

RESOLVE:  
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Art. 1° Aprovar as alterações feitas na representação gráfica do Curso de 

Enfermagem, que reorganiza para o 2°, 4° e 6° período, as disciplinas do 

Curso que deverão ser ofertadas por via remota sem comprometer a 

qualidade do conteúdo e atender a Portaria do ME n°544/2020. 

 

Art. 2° Aprovar as alterações feitas nos planos de ensino das disciplinas do 

2°, 4° e 6° período que serão oferecidas por via remota no segundo 

semestre de 2020. 

 

Art. 3° Esta Resolução será encaminhada ao CONSUP e entra em vigor na 

data de sua Homologação, ficando revogadas as disposições em contrário 

 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santa Inês - MA, 26 de junho de 2020 

. 

 

Prof. Luis Martins Machado 

Presidente 

 


