
 

 

PORTARIA EACH 017/21, de 20.04.2021 

 
Dispõe sobre deveres dos docentes da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 

São Paulo durante a realização das atividades 

didáticas não presenciais, e revoga a PORTARIA 

EACH 30/20 de 29.07.2020. 

. 

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de 

São Paulo (USP), tendo em vista o que dispõe o Regimento Interno da EACH, o 

Estatuto e o Regimento Geral da USP, e no uso de suas atribuições e considerando: 

- necessidade de regulamentar as atividades docentes na EACH durante a realização de 

atividades não presencias; 

- a aprovação “ad referendum” da Comissão de Graduação da EACH, em 17 de julho de 

2020; e 

- a deliberação da Congregação da EACH, em sessão realizada em 23 de julho de 

2020, baixa a seguinte 

 

PORTARIA: 

Artigo 1º - O docente deverá informar aos alunos, antes do início das aulas: a 

plataforma de interação online escolhida pelo docente, o ambiente virtual de 

aprendizado ou outros meios que serão utilizados para a realização das atividades de 

ensino-aprendizagem de cada disciplina. 

 
Artigo 2º - O docente deverá explicitar, na primeira semana de aula, as estratégias 

pedagógicas a serem usadas para as atividades não presenciais, as formas de 

avaliação da disciplina e o cronograma detalhado. 

 

Artigo 3º - O docente deverá indicar e disponibilizar, para cada semana de aula, 



 

 

material didático explanatório sobre os conteúdos da disciplina. 

 

Artigo 4º - O docente deverá estar disponível, com frequência mínima semanal, para 

momento de interação com os alunos, seja durante aula explanatória ou interação para 

explicações adicionais e dúvidas por parte dos discentes. 

 

Parágrafo único - No caso da opção por atividades síncronas, o docente deverá marcar 

tais encontros nos horários cadastrados para suas disciplinas. 

 

Artigo 5º - É vedado, passível de responsabilização e penalidades, a correção de 

avaliação e fornecimento e cadastro de notas de alunos sem matrícula regular, ou com 

matrícula pendente e sob inscrição, nas disciplinas/turmas de sua responsabilidade. 

 

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições 

contrárias. 

 

 

 

São Paulo, 20 de abril de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda  
Diretora 

 


