
ACAFE – Associação Catarinense das Fundações Educacionais 
 
Em função da pandemia Covid19, estamos em um momento excepcional no qual a saúde 

das pessoas está em primeiro lugar. 
 
Desde segunda-feira, dia 16 de março, as equipes das Reitorias de todas as ICES 

(Instituições Comunitárias de Ensino Superior) associadas ao nosso Sistema, estão se reunindo 
diariamente para planejar as ações, sempre de acordo com as normativas oficiais e 
recomendações (Comitês Municipais de Prevenção ao Contágio pelo Novo Coronavírus; 
Decretos Estaduais como os nº 507, nº 508, nº 515 e o no 525 de 23/03/2020; Portarias n° 343 
e 345/2020 do Ministério da Educação, entre outros), para podermos superar este momento 
excepcional e de emergência com serenidade e mantendo os diferenciais de qualidade de nossas 
ICES associadas. 

 
As equipes das Pró-Reitorias de Ensino/Graduação e Pró-Reitorias de Pós-Graduação 

também estão se mobilizando e definindo a forma de funcionamento das atividades acadêmicas 
e possíveis ajustes no calendário acadêmico, levando em conta a realidade de cada uma de 
nossas Instituições Associadas, sempre seguindo as determinações emitidas por órgãos oficiais. 

 
Destacamos que é muito importante que nós tenhamos clareza quanto às definições dos 

termos EaD, Semipresencial e Virtualização das Disciplinas: 
 
EaD – modalidade de ensino em que o estudante matriculado em um curso EaD 

desenvolve as disciplinas a distância; 
Semipresencial – abrange o desenvolvimento de atividades por meio de tecnologias de 

informação e comunicação por estudantes matriculados em cursos presenciais que adotaram 
em seu Projeto Pedagógico tais práticas considerando a legislação e regulamentação 
institucional; 

Aulas Mediadas por Tecnologia – estratégia adotada nos cursos em algumas 
Universidades, em razão da suspensão temporária de aulas presenciais, em virtude da pandemia 
do novo Covid19. Consiste em substituir aulas presenciais por aulas que empreguem tecnologias 
da informação e comunicação, conforme preveem as portarias 343 e 345/2020 do MEC. 

 
Consequente, com a necessidade de adequação de todas as atividades inerentes ao 

dia-a-dia de nossas ICES associadas, informamos: 
 
1. Trata-se de uma situação emergencial e, talvez, um dos momentos mais difíceis 

que o mundo atravessará, também pelos reflexos econômicos negativos que ainda irão surgir; 
2. As ICES da ACAFE sempre estiveram preocupadas com a qualidade dos serviços 

educacionais que oferecem, agindo com seriedade e compromissada com a sociedade nas quais 
estão inseridas. Neste momento é preciso, além de compreensão, apoio e envolvimento por 
parte de toda a comunidade acadêmica; 

3. Esse é um importante momento para que os alunos se cadastrem no Programa 
UNIEDU visando se habilitarem às possibilidades de bolsas de estudo oferecidas pelo Governo 
do Estado de Santa Catarina; 

4. Nossas instituições estão individualmente definindo qual a melhor metodologia 
a ser utilizada ao longo deste período para garantir a continuidade do processo de ensino-
aprendizagem; 

5. Estamos interagindo com os Órgãos Oficiais e seguindo integralmente suas 
determinações, sendo que a adoção de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem pode 
se fazer ainda mais necessária na eventualidade de uma prorrogação da suspensão das aulas 
por um prazo ainda maior; 



6. Esse é o momento de nos concentrarmos na interrupção da pandemia e na ajuda 
às pessoas como prioridade, aproveitando bem o tempo disponível para estudar e avançar 
academicamente. 

7. As Universidades Comunitárias do Sistema ACAFE sempre tiveram um papel 
importantíssimo para suas comunidades e região, sendo que temos a certeza que o corpo 
docente, discente e técnicos-administrativos de cada uma de nossas ICES saberá conduzir este 
momento excepcional e de emergência com qualidade, afinal esta é uma das grandes marcas 
das nossas Universidades Comunitárias! 
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