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Dispõe sobre regime de atividades acadêmicas no 
modelo híbrido conforme determina o Sistema 
Estadual de Ensino para as Instituições de Ensino 
Superior para o ano de 2021 como medida de 
prevenção e combate ao contágio do COVID 19. 

 
 
 
O PRESIDENTE DA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA, no uso de suas atribuições regimentais, e 
 
Considerando a Resolução do CEE/SC n. 009/2020 de 19 de março de 2020 e orientações posteriores; e 
 
Considerando o Art 37 do Decreto Municipal n. 2566/2020 – Art 37 – Ficam os titulares dos órgãos e das 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Palhoça autorizados a expedir atos 
complementares ao disposto neste Decreto, regulando situações específicas de sua competência; 
 
Considerando a Lei 18.032, de 08 de dezembro de 2020, que considera a educação como atividade 
essencial durante a pandemia de COVID-19; 
 
Considerando o Decreto n 1002, de 14 de dezembro de 2020, que dispõe sob re as atividades essenciais no 
Estado de Santa Catarina; 
 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Determinar o regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido conforme determina o 

Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina para as Instituições de Ensino Superior, como medida de 

prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19). 

 

Parágrafo único: entende-se por regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido, as 

atividades acadêmicas que envolvem alternadamente encontros presenciais e atividades virtuais para o 

cumprimento do plano de ensino de cada disciplina. 

 

Art. 2º O regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido na Faculdade Municipal de Palhoça, 

se dará com a oferta de aulas presenciais e atividades complementares na modalidade virtual, conforme 

determina o decreto 1.003 de 14 de dezembro de 2020. 

I – As aulas presenciais ocorrerão com cinquenta por cento da turma que será alternada semanalmente, 

respeitando o limite de 25 acadêmicos por sala. 



II – Os acadêmicos que na semana estarão e atividades virtuais terão acesso a todo o material da aula por 

meio do Classroom e validarão presença por meio de atividades solicitadas pelo professor da disciplina. 

III – A cada início de aula o professor responderá as dúvidas dos acadêmicos que na semana anterior 

estavam em atividade virtual. 

IV – O regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido da FMP respeitará o Regimento da 

FMP. 

 

Parágrafo Único: Caso o número de acadêmicos(as) seja inferior ao permitido por sala de aula, será 

dispensado o rodízio semanal. 

 

Art. 3º A organização do regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido na Faculdade 

Municipal de Palhoça respeitará os objetos de conhecimentos dispostos nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPCs) visando garantir aos acadêmicos o acesso ao conhecimento de maneira qualitativa, 

considerando: 

I – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

II – Resolução CEE/SC N. 009 de 19 de março; 

III – O Projeto Pedagógico dos Cursos; 

IV – A carga horária das disciplinas; 

V – A qualidade dos recursos didáticos cabíveis e disponíveis à situação; 

VI – O acesso e a interação com a comunidade acadêmica na socialização das aulas; 

VII – O monitoramento da frequência e participação dos acadêmicos; 

VIII – O acompanhamento e a avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

 

Art. 4º Serão responsáveis pela organização e funcionamento do regime especial de atividades acadêmicas 

no modelo híbrido, por meio de atividades pedagógicas presenciais e mediadas por tecnologia como 

medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19): 

I – Docentes; 

II – Coordenação de Curso; 

III – Direção Acadêmica; 

IV – Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 5º Compete aos docentes: 

I - Planejar, elaborar e mediar o processo de ensino-aprendizagem no modelo especial de atividades 

acadêmicas no modelo híbrido, pautados do Projeto Pedagógico dos Cursos, considerando: 

a) A alternância presencial, com cinqüenta por cento da turma por semana. 



b) A reserva de tempo no início de cada aula para responder questionamentos e dúvidas de 

acadêmicos que na semana anterior estavam em atividade virtual, bem como retomada de 

conteúdos. 

c) A qualidade das aulas e do material utilizado, a interação com os acadêmicos e a carga-horária da 

Unidade Curricular; 

II – Adequar o Plano de Ensino 2021/01 (datas, metodologias, avaliação) e encaminhar ao Coordenador de 

Curso e aos acadêmicos considerando as especificidades do modelo especial de atividades acadêmicas no 

modelo híbrido e o Regimento da FMP. 

IV – Solicitar auxílio ao Coordenador de Curso e ao Tutor de Atividades EaD, sempre que houver 

necessidade; 

V – Realizar registro da frequência dos acadêmicos no sistema acadêmico (Planilha ou SGA), que 

computarão como aula dada, para fins de cumprimento da carga-horária da Unidade Curricular; 

VI – Manter a rotina de contato com os acadêmicos por meio dos dispositivos oficiais de comunicação da 

FMP: Sala de Aula Virtual (Classroom da Google®) e Email Institucional (@fmpsc.edu.br), no dia e horário 

das respectivas aulas; 

VII – Reunir-se presencialmente ou virtualmente com o Coordenador de Curso, sempre que solicitado; 

VIII – Cumprir a carga horária das aulas presenciais integralmente. 

IX – Publicar o material de cada aula e atividades no Classroom da turma. 

X – Informar que está no grupo de risco, e neste caso, seguir o decreto municipal 2.580 de 23 de abril de 

2020; 

Parágrafo único: os professores enquadrados em home Office farão suas aulas de maneira síncrona 

utilizando a plataforma Google, por meio do Meet, seguindo a orientações da FMP; 

 

Art. 6º Os Coordenadores de Cursos serão os responsáveis por administrar, orientar, acompanhar e avaliar 

os professores durante a vigência do regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido, 

considerando os termos desta portaria. 

 

Art. 7º Compete aos Coordenadores de Curso: 

I – Auxiliar e orientar os docentes para melhor desempenhar suas funções durante o regime especial de 

atividades acadêmicas no modelo híbrido. 

II - acompanhar e assessorar o docente no que diz respeito ao planejamento, à execução das atividades 

pedagógicas e aos instrumentos avaliativos, observando o Regimento Interno da FMP; 

III - Acompanhar os registros e as Salas de Aula virtuais; 

IV - Assegurar o cumprimento do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPCs); 

V - Planejar e elaborar, com a colaboração do corpo docente, as ações pedagógicas e 

administrativas a serem desenvolvidas durante o período de regime especial de atividades acadêmicas no 

modelo híbrido. 



VI – Reunir-se presencialmente ou remotamente com a Direção Acadêmica e demais Direções sempre que 

for solicitado; 

VII – Orientar o NDE nas ações que estavam sendo desenvolvidas e na adequação do PPC do Curso para a 

inclusão de no mínimo 10% da extensão nos cursos, conforme resolução normativa do CONFAP para esta 

matéria; 

 

Art. 8º Igualmente se adequarão ao regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido as 

atividades da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social (COPER), que serão orientadas 

pela Coordenação do setor, programa, projeto; 

 

Art. 9º Os grupos de estudos e atividades de extensão realizarão suas atividades presencialmente sempre 

que a quantidade de pessoas envolvidas for inferior a 25. 

 

Art. 10 Compete a Direção Acadêmica: 

I – Auxiliar e orientar os Coordenadores de Curso para melhor desempenhar suas funções durante o regime 

especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido. 

III – Acompanhar e assessorar os Coordenadores de Cursos no que diz respeito ao planejamento, à 

execução das atividades pedagógicas e aos instrumentos avaliativos, observando o Regimento Interno da 

FMP; 

IV - Assegurar o cumprimento do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPCs); 

V - Planejar e elaborar, com a colaboração dos Coordenadores de Cursos, as ações pedagógicas e 

administrativas a serem desenvolvidas durante o período em que as aulas presenciais estiverem em regime 

especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido 

VI – Informar aos Coordenadores de Cursos as ações da Equipe Gestora da FMP; 

VII – Convocar reuniões presenciais ou virtuais com os Coordenadores de Curso, sempre que houver 

necessidade; 

VIII – Assegurar que não haja prejuízo pedagógico nas atividades práticas e estágios durante o regime 

especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido. 

X – Acompanhar e assessorar os NDEs na adequação dos PPCs dos cursos para a inserção de no mínimo 

10% em atividades de extensão. 

 

Art. 11 Compete a Secretaria Acadêmica: 

I – Adequar os Sistemas Acadêmicos (Planilha e SGA) para o novo Calendário Acadêmico; 

II – Acompanhar os registros dos professores; 

III – Informar aos Coordenadores de Cursos e Direção Acadêmica a falta de registros no Sistema Acadêmico; 

IV – Reunir-se presencialmente ou virtualmente com a Equipe Gestora sempre que convocada; 

V – Garantir a continuidade da implantação do Sistema Acadêmico SGA na FMP. 



 

Art. 12 Compete aos acadêmicos participar das aulas presenciais e das atividades virtuais e realizar as 

atividades e avaliação propostas pelos professores. 

 

Parágrafo único: Os acadêmicos impossibilitados de assistirem as aulas presencialmente (estão no grupo de 

risco, moram com pessoas do grupo de riso, problemas com mobilidade e outros) deverão abrir 

requerimento na Secretaria Acadêmica (pode ser por email) justificando a opção por acompanhar as 

disciplinas virtualmente. O acompanhamento da disciplina se dará pelos materiais, atividades e avaliações 

postadas pelo professor no classroom da disciplina. Não haverá nestes casos aulas síncronas pelo meet. 

 

Art. 13 Os motivos não contemplados no parágrafo anterior, deverão ser analisados e deferidos pela 

coordenação de curso. 

 

Art. 14 A avaliação do processo ensino-aprendizagem respeitará o Regimento Interno da FMP e ficará a 

critério do planejamento elaborado pelo docente, auxiliado e validado pelo Coordenador de Curso. 

 

Art. 15 Ao cessar do regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido na Faculdade Municipal 

de Palhoça, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2021, as atividades totalmente 

presenciais retornarão imediatamente, seguindo as recomendações dos órgãos competentes. 

 

Disposições Finais 

 

Art. 16 O uso de máscara será obrigatório em todas as dependências da FMP. 

 

Art. 17 Será aferida a temperatura de todos que entrarem na FMP sendo proibida a entrada de quem 

estiver com temperatura acima de 37,5º. 

 

Art. 18 Será observado o distanciamento social nas salas de aula e em todas as dependências da FMP. 

 

Art. 19 As portas e janelas das salas de aula permanecerão abertas durante todos os períodos. 

 

Art. 20 As salas de aula serão higienizadas entre os períodos. 

 

Art. 21 Para evitar aglomeração, os horários da pausa nas aulas presenciais serão conforme o quadro 

abaixo: 

 

Administração - matutino Das 9:10 às 9:20 



Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 

Gestão do Turismo 

Das 9:30 às 9:40 

Administração - noturno Das 20:10 às 20:20 

Pedagogia Das 20:30 às 20:40 

 

Art. 22 As situações não previstas nesta resolução serão analisadas pela Equipe Gestora da FMP e 

posteriormente pelo CONFAP, se necessário. 

 

Art. 23 Caso o professor não tenha acadêmicos na turma presencial, o mesmo deverá realizar as aulas via G 

meet, síncrona, no horário de aula. 

 

Art. 24 O regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido ficará em vigor até novo decreto 

estadual e municipal. 

 

Art. 25. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palhoça, 01 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Prof. Msc. Fabio Henrique Pereira 
Presidente FMP 

 
 
 
 
Texto aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade no dia 01/02/2021 

 

Faculdade Municipal de Palhoça 

PUBLICADO NO MURAL 

EM 01/02/2021 

 

Prof. Msc. Denis Liberato Delfino 

Diretor Administrativo FMP 


