SIC Nº 17/2020
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020.
RESUMO DA LEGISLAÇÃO RECENTE. LEGISLE – SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO.

Com a COVID 19, o Brasil passa por um momento muito crítico, uma emergência nacional. É necessário que o
Governo se movimente no sentido de diminuir ao máximo os efeitos já trágicos dessa pandemia, que causa
mais mortes a cada dia. Impedir aglomerações, dilatar prazos de compromissos, suspender obrigações são
algumas das ações que as instâncias estatais têm tomado, em volume tão expressivo que o Diário Oficial da
União chega a publicar várias edições extras por dia.
Instituições de Ensino Superior não podem se perder nessa miríade de decretos, medidas provisórias, portarias,
editais e instruções que, embora neste momento sejam do interesse de todos nós, considerando o objetivo de
minimizar os impactos da COVID-19, não dizem respeito diretamente ao nosso setor.
A melhor ferramenta disponível para filtrar e compilar a legislação educacional é o Legisle - Sistema de
Informação em Administração de Ensino. Lá é possível ter acesso aos atos normativos que mais interessam as
instituições de forma consolidada, com citações, encaminhamento, buscas avançadas e informações de
revogações.
Nesta última semana, por exemplo, com exceção dos atos e temas já tratados em outros de nossos SIC, tivemos
a prorrogação dos prazos para IES privadas que desejem ofertar cursos técnicos, que, é importante lembrar,
são regidos pela SETEC; também tivemos nova mudança no calendário dos protocolos dos processos no Sistema
e-MEC; e, ontem mesmo, a tão esperada suspensão excepcional do cumprimento dos 200 dias letivos por ano.
Como dissemos antes, por mais extraordinário que seja este nosso momento, não estamos de férias. Precisamos
nos atentar a prazos, ainda que tenham sido prorrogados, e nos preocupar com o atendimento remoto aos
alunos, o que nos obriga a ficar muito bem informados.

Quaisquer dúvidas, permanecemos atendendo
em regime de teletrabalho, via e-mail ou celular:







Profª. Abigail: (31) 98802-0381 ou abigail@consae.com.br
Prof. Tiago: (31) 98802-0394 ou tiago@consae.com.br
Carolina Cardoso (Financeiro): (31) 98802-0387 ou carolina@consae.com.br
Filipa Oliveira (Contábil): filipa@consae.com.br
Heitor Baltazar (Certificação Digital): (31) 98531-3302 ou baltazar@consae.com.br
Paulo Henrique (Certificação Digital): paulo@consae.com.br

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!

As inscrições para a 74ª Edição do Curso sobre Secretaria Acadêmica Digital e Arquivo Acadêmico de
Instituições de Ensino Superior ainda estão abertas. Clique abaixo e saiba mais!

PORTARIA Nº 239, DE 26 DE MARÇO DE 2020. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.
Dispõe sobre a prorrogação de prazos de que trata a Portaria SETEC nº 62, de 24 de janeiro de 2020 (oferta de
cursos técnicos por IES privadas)
PORTARIA Nº 75, DE 27 DE MARÇO DE 2020. SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR.
Altera a Portaria nº 208, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece o calendário anual de abertura do protocolo
de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em 2020, tendo em vista a situação de pandemia do
coronavírus - COVID-19.
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
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