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Introdução e Objetivos 

Este eBook tem por objetivo apresentar os aspectos jurídicos e 
de registro acadêmico do Processo Seletivo online, ou do 
Processo Seletivo Digital, ou ainda, Vestibular Digital. 

 

O Processo Seletivo online passou a ser entendido como 
possível e legal a partir do novo marco regulatório do EaD em 
2016 e 2017. No entanto, somente com a pandemia do 
Coronavírus COVID-19 é que veio a ser aceito, a partir da 
publicação do Parecer CP/CNE 05/2020. 

 

Para além dos aspectos jurídicos que serão discutidos neste 
ebook, pretende-se apresentar os aspectos do registro 
acadêmico, para que de maneira efetiva tenha todos os seus 
efeitos legais. 
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Perguntas a serem respondidas: 

1. Pode ser aplicado para 
ingresso nos cursos 
presenciais?  

 

2. Qual embasamento legal? 

 

3. Como registrar na 
Secretaria para garantir sua 
validade? 

5 



SIM, 
pode ser aplicado para 

ingresso nos cursos 
presenciais, pois: 

 

Conforme Portarias 343/2020 e 
345/2020, foi autorizado, em caráter 
excepcional, a substituição das 
disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem 
meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com exceção das 
práticas profissionais de estágios e 
laboratórios. Desta forma, entende-
se que atividades como processos 
seletivos poderão ser ofertados a 
distância. 

Assim, o vestibular para cursos 
presenciais e a distância pode ser 
realizado de forma remota, devendo 
levar em consideração o modelo de 
mediação de tecnologias digitais de 
informação e comunicação adequado 
à infraestrutura e interação 
necessárias. 
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SIM, 
pode ser aplicado para 

ingresso nos cursos 
presenciais, pois: 

 

É necessário, também, que a IES 
divulgue a estrutura em que será 
aplicado o processo seletivo. 

Tal entendimento está disposto no 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, que trata 
das orientações gerais para 
adequação devido a Pandemia da 
COVID-19.  

Para que se mantenha a qualidade e 
garantia de transparência do 
processo seletivo, entendemos que 
seja de suma importância que a IES 
adote meios de identificação do 
candidato no momento da realização 
da prova, observando os princípios 
da segurança da informação. 
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