
 

INFORME DA DIRETORIA-GERAL Nº 01/2021 

 

Informa sobre a manutenção do regime remoto de ensino 

durante o 1º semestre letivo de 2021, para os cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu do IDP. 

 

O Diretor-Geral do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), no uso de suas atribuições,  

CONSIDERANDO a manutenção das orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o enfrentamento 

da COVID-19 e o aumento dos índices de transmissão no Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação (MEC) prorrogou a permissão para atividades de ensino remoto 

em todo o País até o final de 2021; 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho de Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSAEPE) do IDP, 

em reunião realizada em 29 de janeiro de 2021, referente à manutenção das atividades acadêmicas do 1º 

semestre letivo de 2021 exclusivamente de forma não presencial, com utilização de recursos educacionais 

digitais e tecnologias digitais de informação e comunicação, resolve:  

 

INFORMAR À COMUNIDADE ACADÊMICA 

A manutenção dos processos de ensino e aprendizagem por meio de tecnologias digitais de informação e 

comunicação, com interação contínua e em tempo real entre docentes e discentes, durante o 1º semestre letivo 

de 2021, com encerramento previsto para julho de 2021, em caráter emergencial durante o período de 

excepcionalidade da pandemia da COVID-19. 

Essa medida reforça o compromisso do IDP com o bem-estar e saúde de toda a comunidade acadêmica e a 

convicção institucional quanto à manutenção da excelência do processo de ensino e aprendizagem, condizentes 

com o padrão regularmente oferecido pela Instituição ao longo de mais de 20 anos de reconhecimentos e 

conquistas acadêmicas.  

Desejamos a todos(as) um ótimo semestre letivo e agradecemos o comprometimento e engajamento de nossos 

discentes, docentes e colaboradores(as) sem os quais não conseguiríamos manter o padrão de qualidade e 

excelência acadêmica que tanto nos orgulha.  

 

Brasília, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

Francisco Schertel Mendes 

Diretor-Geral 

 


