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PORTARIA Nº 1.777, DE 8 DE OUTUBRO 2020.  

  

Estabelece orientações específicas para as atividades não 
presenciais de cursos de Ensino Médio Integrado à 
Educação Profissional e de Ensino Médio Integrado à 
Educação Profissional na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA), em caráter excepcional,  
exclusivamente para o ano letivo de 2020  
  

O REITOR DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008 e nomeado por Decreto Presidencial de 4 de setembro 
de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 5 de setembro de 2018, e, considerando:   
                                                     

• Lei no 14040/ 2020 (exigência de cumprimento apenas de 800h);  
• Pareceres CNE/CP nos 5, 9 e 11/2020 (possibilidade de contabilização de atividades não 

presenciais para efeito de horas letivas);  
• Documentos legais que suspenderam as atividades presenciais em razão da pandemia; 
• Documentos internos que tratem do tema.  

  
R E S O L V E: 

 

Art. 1º Normatizar o funcionamento das atividades não presenciais para estudantes 
concluintes dos cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Ensino Médio 
Integrado à Educação Profissional na modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), 
conforme Art. 10 da Portaria 1.776. 

 
Das atividades da Educação Profissionalizante 

 
Art. 2º Os cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), por já conterem um total de 800 (oitocentas) horas 
ao ano, terão carga horária máxima de atividades remotas de 299 (duzentas e noventa e 
nove) horas, considerando disciplinas propedêuticas e mais as disciplinas 
profissionalizantes. 

 
Art. 3º Para os/as concluintes dos demais cursos técnicos integrados, a carga horária 

máxima de atividades remotas a ser cumprida no período de setembro a dezembro de 2020 
para fins de antecipação da certificação seguirá o disposto na tabela a seguir, acrescidas das 
disciplinas profissionalizantes:   

 



Curso Técnico  Carga horária 
propedêutica  

Carga horária 
Profissionalizante  

Total  

Administração  299  127  426  

Desenvolvimento de 
Sistemas  

299  127  426  

Instrumento Musical  299  127  426  

Meio Ambiente  299  132  431  

 

Parágrafo único. A métrica de contagem de horas referentes às atividades remotas das 
disciplinas profissionalizantes é de responsabilidade do colegiado de cada curso técnico.  

 
Art 4º As atividades não presenciais serão preferencialmente assíncronas, com 

possibilidade de serem síncronas, a partir do oferecimento do acesso digital. 
 

§ 1º Cada Campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que, quando houver 
o planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou não, apenas ofereça 
esse tipo de atividade com o intervalo de 7 dias, no mínimo, entre uma e outra oferta.  
 

§ 2º Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo instrumento presente no Auxílio 
Inclusão Digital e demandados pelas atividades e planejamento pedagógicos devem ser o 
limite do planejamento e das propostas pedagógicas, síncronas ou assíncronas. 
 

§3º Os/As estudantes atendidos/as pelo NAPNE poderão ser excepcionalmente 
contemplados/as com atividades síncronas em intervalo menor, desde que respeitados os 
limites do Edital Interno para concessão de Auxílio Tecnologias Assistivas e Inclusão Digital e 
as suas necessidades específicas. 

 

Art. 5º Os/As estudantes concluintes de cursos técnicos cumprirão carga horária 
relativa à participação em estágio supervisionado, submissão de Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC), participação em recital, desenvolvimento de sistema de informação e outras 
produções variáveis, conforme cada curso. 
 

Parágrafo único. As atividades a serem desenvolvidas para realização dos trabalhos de 
conclusão de curso, considerando os diversos cursos e produções, terão critérios de 
apresentação adaptados às realidades de cada curso.  
 

Art. 6º Os/As estudantes concluintes poderão optar pela adesão às atividades não 
presenciais indicadas no Art. 1º.  
 

Art. 7º A adesão dos/as estudantes concluintes às atividades profissionalizantes não 
presenciais se dará a partir do registro do acesso e da realização das atividades não 
presenciais disponibilizadas na plataforma digital. 

 



§1º Aos/Às estudantes concluintes que optarem por realizar as atividades 
profissionalizantes não presenciais, será garantido o cômputo dessas horas para fins de 
certificação antecipada, desde que atendendo também o previsto no Art. 5º dessa portaria. 
 

§2º Os/As estudantes concluintes que realizarem a etapa de atividades 
profissionalizantes não presenciais também deverão participar das atividades presenciais, 
quando ocorrer o retorno. 
 

Art. 8º A certificação só será viabilizada quando forem cumpridos, pelos/as estudantes, 
os requisitos legais de frequência mínima, de carga horária de estágio obrigatório e de 
apresentação/ entrega de trabalho de conclusão, conforme cada projeto de curso, e os 
requisitos previstos nas regulamentações internas do Colégio Pedro II.  
 

Parágrafo único. As atividades síncronas que serão realizadas para fins de 
complementação das atividades e acolhimento de questões e dúvidas apresentadas pelos/as 
estudantes poderão ser computadas para fins de contabilização de horas letivas apenas no 
caso das disciplinas profissionalizantes. 
 

 Art. 9º Casos omissos serão apreciados pela Pró-Reitoria de Ensino.  
 

Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e destina-se 
exclusivamente aos/às estudantes concluintes do ano letivo de 2020.  

 
Art.11 Fica revogada a Portaria  nº 1667 de 18 de setembro de 2020. 

  
  

OSCAR HALAC  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


