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Termo Aditivo Nº 05/2020 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE FRANCA 

 

A Profa. Dra. Katia Jorge Ciuffi, Reitora da Universidade de Franca, reconhecida pela 

Portaria Ministerial nº 1.275, de 25/08/94 e recredenciada pela Portaria Ministerial nº 
1.450, de 10/10/2011, no uso de suas atribuições e competências estatutárias e 
regimentais, com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, alterada 
pela Lei Federal nº 11.331, de 25/07/2006, combinado com o disposto na Portaria 
Ministerial nº 230, de 09/03/2007 e legislação complementar pertinente, comunica o 
TERMO ADITIVO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE FRANCA, criado e 

aprovado pela Resolução Reitoria Nº 16/2020, de 16 de março de 2020, com a finalidade 
de estabelecer ações de prevenção de riscos relacionados à COVID-19.  

Considerando: 

 A declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 11 de março de 2020, 
que a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes caracteriza 
pandemia; 

 Estudos recentes que demonstram a eficácia das medidas de afastamento social 
precoce para restringir a disseminação da COVID-19; 

 A necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações; 

 A edição do Decreto Estadual 64.862/20, publicado em 14 de março de 2020, que 
dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19; 

 Recomendações no setor privado estadual;  
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 O artigo 24º e, em especial, o artigo 23º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional que dispõe em seu §2º, que o calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema 
de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei; e 

 A Portaria MEC 345, de 19 de março de 2020, seguem portanto as novas 
determinações: 

 

Em razão da atual situação da COVID-19, prorroga-se a vigência do Plano de 

Contingência: de 17 de março a 22 de abril de 2020 - suspensão das atividades 
presenciais. 

 

Franca, 06 de abril de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Katia Jorge Ciuffi 

Reitora 
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Anexo – Procedimento para as aulas online 

 

A Cruzeiro do Sul Virtual a fim de garantir a sustentação da qualidade do ensino e a 
experiência pedagógica oferecidas aos nossos alunos, em ambiente virtual, desenvolveu 
vários tutoriais para auxiliar nossos professores na adaptação de suas aulas presenciais 
para o modelo virtual. 

Esses materiais estão disponíveis no endereço a seguir: 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/infoDOLS/SitePages/aula_r 
emota.aspx 

Observação: É preciso estar logado no e-mail corporativo para acessar o endereço acima. 
Para facilitar a adaptação das aulas para o modelo virtual, apresentamos, brevemente, 
algumas dicas bastantes úteis: 

o horário regular de sua aula deve ser mantido, para que os estudantes possam 
participar da aula online. 

a webaula deverá ter cerca de 60 minutos, sendo 40 minutos para apresentação do 
conteúdo e 20 minutos para a troca de ideias, discussões a respeito do conteúdo e 

dúvidas dos estudantes. A duração da aula no ambiente virtual está relacionada ao 
tempo de estudo e atividades que o aluno realiza e não necessariamente à duração da 
carga horária da aula presencial. 

materiais diversos como vídeos, powerpoint, ilustrações e etc, podem e devem ser 
utilizados, com o objetivo de tornar a webaula mais interativa e dinâmica. 

materiais para estudo dos alunos, realização de atividades ou avaliação, são elementos 
que podem dinamizar o encontro virtual. 

a webaula deverá ser gravada, para que os estudantes possam acessá-la 
posteriormente, caso necessitem. 

a webaula poderá ser realizada de qualquer localidade em que o professor se encontrar. 

Caso haja a necessidade de algum apoio além dos previstos nos tutoriais disponíveis no 
endereço acima, o professor poderá contar com o apoio dos colaboradores locais, 
responsáveis pelas Disciplinas Online (DOLs) das instituições do grupo. 


