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O  Diretor  Acadêmico  da  Faculdade  Cathedral  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e

considerando  o  Regimento  Institucional.  Estabelece  nova  sistemática  de  medição  de

prestação  de  serviço  dos  professores,  enquanto  perdurar  a  suspensão  das  aulas

presenciais.

Considerando a  “substituição das disciplinas  presenciais,  em andamento,  por  aulas  que
utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação” (TIC), autorizada pelo MEC, em
sua Portaria 343 e 345 de 2020, no contexto da crise causada pela pandemia do novo
coronavírus;

Considerando que a Faculdade Cathedral, em Portaria PT 007/2020, optou por adotar aulas
remotas, conforme portaria MEC 343 de 17/03/2020, o que pressupõe a continuidade do
processo de ensino-aprendizagem pelos professores aos alunos, “em qualidade equivalente
ao presencial”, mas entregue em formato remoto;

Considerando o Regulamento Cathedral RG 001-04/2020, que define regras pedagógicas e
tecnológicas a serem seguidas pelos professores na produção das suas aulas remotas, com
ênfase  nas  determinações  contidas  no  artigo  4°,  parágrafos  3°  (“...  cada  aula  remota
produzida deverá corresponder a uma aula presencial prevista …”) e 4° (“... para conteúdo
de exposição teórica, o professor deverá utilizar vídeo aulas gravadas ...”);

Considerando que a mensuração da prestação de serviços dos professores aos alunos se
dava através de batimento de ponto presencial,  e que essa mensuração presencial  está
impossibilitada de acontecer por conta da adoção das aulas remotas.

R E S O L V E:

Art. 1º - Vincular, para todos os efeitos, a entrega da prestação de serviços dos professores

à Cathedral  ao  cumprimento  do Regulamento  RG 001/2020,  em todos os  seus termos,

seguindo as diretrizes pedagógicas e tecnológicas no desenvolvimento das aulas remotas.

§1° A vinculação será aula por aula, considerando a agenda de aulas presenciais previstas, turma a

turma, conforme descrito no Regulamento.

§2°  O não cumprimento pelo professor do disposto no Regulamento, para uma dada aula

prevista, tornará essa aula considerada “não dada”, e ensejará o lançamento de falta ao

trabalho pelo professor, com todas as consequências financeiras e administrativas cabíveis.
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§3°  Caberá  às  Coordenações  de  Curso  extrair  relatórios  mensais  das  aulas  remotas

publicadas  por  cada  professor,  avaliar  sua  aderência  qualitativa  e  quantitativa  ao

determinado nesta portaria e ao Regulamento RG 001-04/2020,  apontando as aulas em

“não-conformidade”, que serão consideradas faltas; o período de apuração será do dia 22

(inclusive) ao dia 21(inclusive) do mês seguinte; esses relatórios serão enviados à Diretoria

Acadêmica  para  registro  e  arquivo,  onde  serão  consolidados  em  um  único  relatório,  e

enviados à Coordenação de Recursos Humanos para providências até o dia 25.

§4°  Estão excluídas dos efeitos dessa Portaria as disciplinas essencialmente práticas, em

conformidade  com  a  Portaria  MEC  343/2020,  e  previamente  identificadas  pelos

Coordenadores  de  Curso;  quaisquer  outros  casos  de  exclusão  de  efeito  deverão  ser

solicitadas à Diretoria Acadêmica, para avaliação;

Art . 2° Disponibilizar aos professores espaços físicos na Cathedral denominados “salas de

produção”, com todos os equipamentos e ambiente necessários para que os professores

possam desenvolver suas aulas remotas.

§1°  A  gestão  dessas  “salas  de  produção”  ficará  sob  responsabilidade  da  Diretoria

Acadêmica, que oferecerá instrumentos para agendamento prévio dos professores e suporte

presencial para dúvidas. As salas estarão disponíveis aos professores de segunda a sexta,

de 9h às 12h e de 13 às 19h.

§2°  A utilização dessas salas  é opcional,  para os casos em que o  professor  avalie  ter

limitações para a produção das aulas remotas usando os seus recursos próprios.

Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Boa – Vista/ Roraima, 23 de abril de 2020.

Prof. Dr. Bismarck Duarte Diniz

D I R E T O R AC A D Ê M I C O
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