
   
 

   
 

 

SIC Nº 16/2020 

         

Belo Horizonte, 1º de abril de 2020. 

 
CARGA HORÁRIA MÍNIMA. DIAS LETIVOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, DE 1° DE ABRIL DE 2020. 

AÇÃO ESTRATÉGICA “O BRASIL CONTA COMIGO”. EDITAL Nº 4, DE 31 DE MARÇO DE 2020. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. 

 

Na sequência das ações tomadas para enfrentamento e mitigação dos impactos da COVID-19, foi publicada uma 
Medida Provisória, em edição extra do Diário Oficial da União de hoje, 1º de abril, que libera as Instituições de 
Ensino Superior do cumprimento dos 200 dias letivos anuais determinados pela LDB. É uma provisão mais liberal 
que a tomada para a educação básica, que também desobriga ao cumprimento dos dias letivos, mas mantém a 
obrigatoriedade do cumprimento da carga horária mínima.  

Para este ano, portanto, assim que aprovada a Medida Provisória pelo Parlamento, as IES já podem se sentir 
mais seguras quanto a integralização do ano letivo. 

Também foi publicado hoje, na edição comum do DOU, o Edital de chamamento da ação “O Brasil Conta 
Comigo”, que chama os alunos dos últimos anos dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia e Medicina 
a participarem dos esforços ao combate à pandemia que estamos sofrendo, atuando nas unidades de saúde do 
SUS em substituição ao estágio curricular ou internato. 

Desejamos que o programa receba milhares de cadastros de alunos, para que a atenção à saúde seja reforçada 
e novos casos dessa doença terrível diminuam ao ponto do controle total da pandemia. 

 

Os próximos cursos do Prof. Dr. Edgar Jacobs, da CONSAEJur, tratarão desses assuntos, como 

aplicação emergencial das normas de EAD, adaptação dos cursos de medicina e outros temas. 

Clique abaixo e inscreva-se! 

https://www.jacobsconsultoria.com.br/adaptacoesead
https://www.jacobsconsultoria.com.br/adaptacoesmedicina


   
 

   
 

   

 

Lembramos a todos que discutiremos este assunto na 74ª Edição do Curso sobre Secretaria 

Acadêmica Digital e Arquivo Acadêmico de Instituições de Ensino Superior. Clique abaixo e saiba 

mais! 

 

 

EDITAL Nº 4, DE 31 DE MARÇO DE 2020. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Chama os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e estabelecimentos de saúde filantrópicos para aderirem à 
Ação Estratégica "Brasil Conta Comigo", bem como conclama alunos dos cursos de graduação em Medicina, 
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia para se cadastrarem visando participação na Ação Estratégica "Brasil 
Conta Comigo", em caráter excepcional e temporário. 
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, DE 1° 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. 
 

 Saudações, 

Profª. Abigail França Ribeiro 

Diretora Geral CONSAE 

abigail@consae.com.br 

http://cursosconsae.com.br/curso/74sead/
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Distribuído a Assessorados da CONSAE e CONSAEJur. 

SIC – Serviço de Informação ao Cliente. 

 
 

A Legislação e Jurisprudência citadas neste SIC foram obtidas em 
Legisle - Sistema de Informação em Administração de Ensino 

 

https://legisle.com.br/

