
Câmara de Gestão, Governança e Legislação



Objetivos da Câmara:

Auxiliar, compartilhar e propor medidas que visem o aprimoramento da atividade-meio 
nas instituições afiliadas;

 Fortalecer reflexões e propor estudos nos processos gerenciais, legislativos e 
administrativos;

Compartilhar experiências de boas práticas administrativas, alinhadas a medidas legais 
que garantam a autonomia política, orçamentária e financeira;

 Fortalecer os processos de autonomia, gestão, governança e legislação das associadas, 
provendo redes interinstitucionais e intergovernamentais neste sentido.



Membros da Câmara:

Presidência:
Reitor Francisco do O´ Lima Junior - URCA

Integrantes:
UENP: Bruno Ambrosio Galindo
UPE: Maria do Socorro Cavalcanti
UNEMAT: Francisco Lledo dos Santos
UNIFIMES: Juliene Rezende Cunha
UNESP: Sandro Roberto Valentini / Rogerio Buccelli
Uni-FACEF: Melissa Franchini Cavalcanti Bandos / José Alfredo de Pádua Guerra
UEPA: Rubens Cardoso da Silva
UEMA: Gustavo Pereira da Costa



Contexto mais geral do enfrentamento à CODID-19

Heterogeneidade territoriais da atuação das instituições associadas

Diversidade das instituições
Estruturas diferenciadas: municipais e estaduais
Padrão e tamanho das instituições

Princípio de gradualismo no ordenamento normativo
Incertezas iniciais do quadro pandêmico e de seus desdobramentos;
Cautela nas mudanças normativas 

senso responsável institucional
rigidez de alguns processos 
mediações com questões como inclusão (social e tecnológica)
elementos didático-pedagógicos
própria segurança (estágios e práticas na área de saúde)

Instâncias hierárquicas maiores seguiram o mesmo caminho



Algumas demarcações maiores

1. Resoluções do Ministério da Educação e Medidas Provisórias
Portaria No. 343 de 17 de março de 2020: substituição de aulas presenciais por aulas em 
meios digitais com algumas restrições;

Portaria No. 473 de 12 de maio de 2020 prorroga as determinações da portaria anterior por 
mias 30 dias;

Portaria No. 544 de 16 de junho de 2020: substituição de aulas presenciais por aulas em 
meios digitais revogando as Portarias anteriores

Medida Provisória No. 934 de 1º. De abril de 2020: 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 de que trata a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020.



Algumas demarcações maiores

2. Diretrizes do Conselho Nacional de Educação

3. Legislações Estaduais 
Decretos Governamentais relativos à Pandemia
Legislações Específicas dos Conselhos Estaduais de Educação

4. Legislações Municipais no que concerne aos protocolos de saúde pública e sanitária.



Normativas do Contexto da COVID-19 no Sistema ABRUEM

46 associadas
21 disponibilizaram suas regulações

Norte (Pará); Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Bahia); Sudeste (Minas Gerais e São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul); 
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul; Mato Grosso e Goiás).

211 Documentos:
Resoluções; Portarias; Atos Executivos; Decretos Fundacionais; Instruções Normativas; 

Ordens de Serviços; Notas Técnicas; Orientações/Recomendações.

Procedimentos:
Ad Referendum; Deliberações em Conselhos (alguns casos até em mais de um 

conselho); Portarias de GR



Ações, procedimentos e questões normatizadas/legisladas

Suspensão das atividades presenciais e subsequentes prorrogações;

Criação de Comitês de Monitoramento das Ações de Prevenção e Combate ao Novo 
Coronavírus;

Instituição e regulamentação do teletrabalho;

Regulamentação de reuniões e deliberações resultado de reuniões por meios digitais;

Normatização de ensino remoto na graduação e pós-graduação;

Plano Emergencial de Ensino;

Gestão e alterações no Calendário Acadêmico;



Disciplina contenção de despesas (duas instituições);

Processos seletivos e contratação de professores substitutos e temporários;

Flexibilização com procedimentos e prazos para regulamentar atividades específicas;

Diretrizes específicas para atividades de Extensão;

Disposição sobre processos de informações;

Regulamentação de defesa de teses e dissertações por videoconferência;

Antecipação de formatura de Curso de Medicina;

Suspensão de regras para trancamento de matrículas;

Sistema de Eleições eletrônicas (Reitor, Vice-reitor, Diretor e Cargos de Chefia eletivos)



Regulamenta concessão de férias em regime especial;

Retorno gradativo de atividades administrativas presenciais;

Regulamentação para estágios, estágios supervisionados e trabalho de conclusão de cursos em 
caráter excepcional;

Prorrogação de prazos para concursos de livre-docente e professor titular;

Disposição sobre tramitação de documentos de modo excepcional;

Criação de Comissões, Comitês e Grupos de Trabalhos Específicos

Aulas híbridas e Retorno gradual às atividades presenciais;

Concessão de Auxílio Inclusão Digital (quatro instituições);

Regulamentação de empréstimo de equipamentos;



Obrigado!

Prof. Francisco do O´ Lima Junior (URCA), lima.junior@urca.br 
Prof. Bruno Ambrosio Galindo (UENP), bruno@uenp.edu.br 
Profa. Maria do Socorro Cavalcanti (UPE), socorro.cavalcanti@upe.br
Prof. Francisco Lledo dos Santos (UNEMAT), franciscolledo@unemat.br 
Profa. Juliene Rezende Cunha (UNIFIMES), juliene@unifimes.edu.br
Profa. Sandro Roberto Valentini/Prof. Rogerio Buccelli (UNESP), rogerio.buccelli@gmail.com
Profa. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos/Prof. José Alfredo de Pádua Guerra (Uni-FACEF), 
melissafcb@gmail.com , josealfredo@facef.br 
Prof. Rubens Cardoso da Silva (UEPA), rubens@cardoso.eng.br 
Prof. Gustavo Pereira da Costa (UEMA), professorgustavo@hotmail.com 
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