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O Coordenador Acadêmico da Faculdade Cathedral no uso de suas atribuições legais

e considerando o Regimento Institucional.  Em decorrência do agravamento da situação

epidemiológica no Brasil com a declaração de estado de emergência na saúde pública, a

Faculdade Cathedral em cumprimento ao Ofício – Circular N° 3/2020/CGLNES/GAB/SESU-

MECde 11 de março de 2020 e a Portaria N°343, de 17 de março de 2020 do MEC:

R E S O L V E:

Art. 1º –  Promover atividades educativas como parte da campanha de prevenção ao Coronavírus
(Covid-19).

Art. 2º – Manter a atenção especial com os docentes, discentes e demais colaboradores que
apresentem  febre  e  sintomas  respiratórios  (tosse,  coriza,  etc.).  Orientando  a  procura  por
atendimento em serviço de saúde e, conforme recomendação médica, manter afastamento das
atividades;

Art.  3º  – Autorizar,  em  caráter  excepcional,  a  substituição  das  disciplinas  presenciais,  em
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites
estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema
federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 
 
§ 1º O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias, prorrogáveis pelo tempo
que se fizer necessário. 

§ 2º Fica vedada a aplicação da substituição no que se trata o caput  às práticas profissionais de
estágios e de laboratório dos cursos. 

Art.  4º  – A  substituição  das  disciplinas  presencias  (teóricas)  serão  repassadas  para  os
acadêmicos obrigatoriamente pelo  Sistema Cathedral Virtual, conforme manual do professor.

§  1º  Os  professores  da  IES  deverão  usar  como  meio  de  comunicação  oficial  o
“PROFESSOR  VIRTUAL”  da  Faculdade  Cathedral.  Outras  plataformas  podem  ser  usadas
(WhatsApp, E-mail, Sala virtual do gmail, formulário do google, vídeo aulas, entre outros), desde
que  essas comunicações sejam devidamente registrada também no PROFESSOR VIRTUAL. 

§ 2º  Os registros das aulas também deverão acontecer na plataforma da Faculdade Cathedral.
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§ 3º  O professor deverá fazer um plano de aula dos dias de “aula não presencial” e encaminhar 
para o e-mail da coordenação do curso, constando:

Data da aula Conteúdo  
ministrado 

Atividade 
realizada 

Data de 
entrega da 
atividade 
realizada 

Sugestão de leitura 

 

§ 4º Os professores que desejarem utilizar a videoaula como complemento, deve solicita o CARD
padronizado na Coordenação de Comunicação e informar para o coordenador do curso local que
foi postado o vídeo.

Art. 5º – Os acadêmicos da IES deverão usar como meio de comunicação oficial o  “ALUNO
VIRTUAL”  da Faculdade Cathedral e/ou quaisquer outras ferramentas disponibilizadas por seus
professores.

§ 1º Os alunos que não possuem acesso à internet ou a computadores poderão solicitar cópias do
material enviado pelo professor ao coordenador do curso que providenciará o local de entrega. 

Art.  6º  – Todas  essas  atividades  serão  acompanhadas  pela  Direção  Acadêmica,  Núcleo
Psicopedagógico e os Coordenadores de cursos.

Boa  Vista /Roraima,   19 de março de 2020

Porf. Dr Marcos Pereira da Silva

Coordenador Acadêmico da Faculdade Cathedral
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