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ASSUNTO: Plano Especial de Estudos, em atendimento à Nota Técnica alínea “b” do subitem 2.1.5

da Nota Orientativa Prenae  Nº 01/2021.

APRESENTAÇÃO    

Esta Nota Técnica contém instruções para a construção, o acompanhamento e a

execução do Plano Especial de Estudos que poderá ser ofertado aos estudantes do Ensino Técnico e

Superior no contexto da Pandemia da Covid-19 nos componentes curriculares ofertados nos anos

letivos de 2020 e 2021, em conformidade à previsão e normas estabelecidas pela Nota Técnica

Prenae  Nº 01/2021.

1.    DAS ETAPAS DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS

O Plano Especial de Estudos, previsto na alínea “b” do subitem 2.1.5 da Nota

Técnica Prenae Nº01/2021 deve ser organizado seguindo as seguintes etapas:

a) Deliberação no âmbito do Conselho de Classe (Cursos Técnicos) ou Colegiado de Curso (Cursos

Superiores) ou Comissão designada, na forma do disposto no subitem 1.2.1 e 1.2.2 Nota

Técnica Prenae Nº01/2021, sobre quais componentes curriculares o estudante terá direito ao Plano

Especial de Estudos;

b) Definição dos docentes que oferecerão o Plano Especial de Estudo e qual servidor do Setor

Pedagógico fará o acompanhamento de sua execução;

c) Termo de compromisso assinado pelo estudante ou Representante Legal (em caso de menor)

contendo as informações acerca do Plano Especial de Estudos;

d) Elaboração pelo docente do planejamento das atividades a serem realizadas durante a execução

do Plano Especial de Estudos.

e) Execução do Plano Especial de Estudos.

f) Finalização das atividades do Plano Especial de Estudos pelo docente com o lançamento das

frequências e notas dos estudantes envolvidos no processo.

g) Composição do dossiê em conformidade com o disposto no item 3. 

2. DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS

2.1    No planejamento das atividades deverá constar:

a) Identificação (nome do curso, nome do componente curricular, carga horária, período letivo, nome

do professor e do (s) estudante (s) que participará (ão) do plano;



b) Objetivos a serem alcançados pelos estudantes;

c) Conteúdos;

d) Metodologia;

e) Recursos;

f) Avaliação;

g) Referências;

h) Cronograma de aulas online ou presencial (conforme o caso);

i) Cronograma de entrega das atividades a serem realizadas pelo estudante.

2.1.1 A quantidade de aulas e de atividades (prevista nas alíneas “h” e “i”) a serem realizadas no plano

serão definidas pelo docente em consonância com as orientações do setor pedagógico ou setor

equivalente, levando em consideração o contexto em que se encontra o estudante e de forma a

garantir as condições mínimas para o alcance dos objetivos de aprendizagem do componente

curricular em questão.

2.1.2 O planejamento das atividades deverá ser validado no setor pedagógico ou equivalente,

contendo ainda a assinatura do referido setor, do docente da disciplina e do Coordenador do Curso.

3. DO REGISTRO DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS 

3.1 O Coordenador do Curso, ou equivalente, deverá organizar um dossiê contendo o descrito a

seguir para fins de registros da existência e execução do Plano Especial de Estudos.

a) Ata da reunião do Conselho de Classe (Cursos Técnicos) ou Colegiado de Curso (Cursos

Superiores) ou Comissão designada que deliberou sobre o Plano Especial de Estudos;

b) Termo de compromisso assinado pelo estudante ou Representante Legal (em caso de menor)

contendo as informações acerca do Plano Especial de Estudos;

c) Planejamento das atividades do Plano Especial de Estudos, na forma do subitem 2.1 e suas

alíneas.

d) Relatório das ações executadas com especificação do alcance dos objetivos, dificuldades e

descrição das ocorrências não previstas no Planejamento.

São Luis, MA, 21 de janeiro de 2021

(assinado eletronicamente)

MÁRCIA ANDRÉA ARAÚJO SANTOS
Chefe do Departamento de Ensino Técnico

(assinado eletronicamente)

CHRISTIANNE DE JESUS ROSA
Chefe do Departamento de Graduação em Exercício

Aprovo. Encaminha-se na forma proposta. 

(assinado eletronicamente)

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis
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