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Orientações as práticas e estágios de forma remotas e parecer CNE 
 

Na última sexta-feira, 5 de junho, o Semesp realizou uma live no YouTube, em parceria com 
o Conselho Nacional de Educação (CNE), sobre as mudanças no calendário escolar e a 
legislação que possibilita a oferta de forma remota de atividades práticas e estágios. O 
Semesp preparou então um documento com orientações a partir da exposição do 
presidente do CNE, Luiz Roberto Curi e da Dra. Raquel Carmona, gerente do Departamento 
Jurídico do Semesp, durante a live.  
 
Após a publicação das Portarias 343 e 345, as práticas e estágios foram proibidos de serem 
oferecidos de forma remota. Entretanto, além dessas disciplinas serem fundamentais na 
formação dos alunos, também são voltadas ao atendimento gratuito da comunidade, são 
clínicas das diversas áreas de saúde, hospitais, atendimento jurídico. 
 
Além disso, inúmeras instituições já ofereciam aulas práticas por meio de laboratórios 
virtuais, estudos de caso e outros meios, conforme previsão nos próprios PPCs dos cursos 
e, também, conforme determina a Portaria 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe 
sobre a oferta de EaD em cursos de graduação presenciais no percentual de até 40%. 
 
Concomitantemente, na vigência da pandemia, vários Conselhos de Classe autorizaram os 
profissionais a realizarem atendimentos remotos, quando pertinente ao tipo de 
atendimento e necessidades do paciente. 
 
Com a publicação do Parecer CNE nº 05/2020,  homologado pelo Ministro da Educação, 
houve a possibilidade da oferta das aulas remotas para as práticas e estágios. Diz o parecer 
que “o processo de ingresso na oferta para atividades práticas não presenciais dependerá 
de projeto pedagógico curricular específico para a disciplina, informando as metodologias, 
infraestrutura e meios de interação com as áreas e campos de estágios e os ambientes 
externos de interação onde se darão as práticas do curso”. 
 
Com essa possibilidade, o Semesp realizou uma pesquisa junto aos associados, 
principalmente às IES ligadas ao projeto Redes de Cooperação. E, desde já, deixamos aqui 
nosso agradecimento àquelas que compartilharam as suas experiências e expectativas 
quanto ao oferecimento de parte das aulas práticas e estágios de forma remota, com o uso 
de meios e tecnologias de informação e comunicação. 
 
Projetos das IES para oferecimento de aulas práticas e estágios de forma remota, a serem 
considerados pelas IES 
 
• Laboratórios:  
 

 oferecimento de parte da carga horária das disciplinas práticas – correspondentes à 
parte teórica necessária à execução das atividades práticas – por meio remoto, com o uso 
de tecnologias de informação e comunicação; 
 
• Estágios:  
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 As instituições vislumbram que grande parte das disciplinas de estágios possa ser 
ministrada de forma remota, com o uso de tecnologias de informação e comunicação, nos 
seguintes casos: 
a. Escolas que estejam ofertando atividades remotas a seus alunos; 
b. Empresas que estejam prestando seus serviços remotamente; 
 

 Realização da supervisão de estágio por meio remoto, com alunos e docente 
interagindo por meio de ambiente de webconferência envolvendo apresentação de 
procedimentos, discussão de casos clínicos, elaboração de laudos, produção de relatórios, 
pesquisas, entrevistas e outras que, posteriormente, serão complementadas pelas práticas 
presenciais, certamente imprescindíveis. 
 
• Curso de Psicologia, Fonoaudiologia e outros da área da saúde:  
 

 Atendimento remoto, com paciente, aluno e docente interagindo por meio de 
ambiente de webconferência; 
 
• Curso de Direito:  
 

 Uso das ferramentas de webconferência para a realização de atendimento remoto, 
com cliente, aluno e docente interagindo remotamente. As audiências estão acontecendo 
remotamente e os alunos podem participar.  
 
• Curso de Engenharia:  
 
Utilização de laboratórios virtuais e estágios de forma remota acompanhado pelo 
professor.  
 
Documentação a ser providenciada e enviada ao MEC 
 
Vale destacar que as alterações nas atividades acadêmicas de estágio e de práticas devem 
ser registradas internamente, nas atas dos órgãos colegiados, tais como NDE, Colegiado de 
Curso, dentre outros, bem como aditamentos aos PPCs, Regulamentos e Manuais com a 
devida publicidade dada aos alunos. 
 
Ressalta-se, ainda, que “essa documentação, bem como a informação da prática adotada, 
deverá ser transmitida à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
(SERES)”. Não sabemos como a SERES receberá essas informações, mas a instituição pode 
protocolizar eletronicamente em qualquer meio de comunicação disponibilizado. Todos os 
órgãos da Administração Pública disponibilizaram canal de atendimento remoto. 
 
Mas a pergunta que fica é o quanto as IES podem oferecer de aulas práticas e estágios de 
forma remota? A razoabilidade é o termômetro para a concessão dessas aulas remotas. 
Claro que existem limites, a parte estritamente manual não pode ser oferecida 
remotamente. 
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