INFORMATIVO - PERÍODO DE SUSPENSÃO
Atendendo ao senso comum, às determinações de órgãos superiores e da saúde, a Faculdade Promove de Sete
Lagoas, zelando pela saúde de todos, determina que:
As aulas presenciais estão suspensas, inicialmente, até o dia 31 de março de 2020.
No mesmo período e até segunda ordem, também estão suspensos os Estágios Básicos Obrigatórios de Psicologia
e as Práticas de Ensino Clínico, Enfermagem.
Apesar de estar autorizada pela justiça a reposição posterior de aulas, optamos por manter nossas atividades
pedagógicas, que serão realizadas à distância, por meios eletrônicos. Não signiﬁcando, no entanto, que não poderão
ser ofertadas aulas de reposição de conteúdos práticos e outros que se ﬁzerem necessários.
Desta forma, até sexta-feira, dia 20-3-2020, os professores devem enviar aos seus alunos, o conteúdo que seria
ministrado essa semana em sala, com uma atividade deste conteúdo, a ser entregue até a próxima aula, por meio
eletrônico. A presença do aluno será validada pelo envio dessa atividade no tempo determinado. As atividades
poderão ser pontuadas na modalidade “diversas”.
A partir do dia 23, o professor fará o envio do conteúdo programático e de uma atividade aos alunos até as 18h do seu
próprio dia letivo, devendo ﬁcar de plantão, por meio eletrônico, de 19h15min às 22h, para sanar dúvidas dos
alunos. O professor que optar por uma videoaula, deverá disponibilizar o link aos alunos, para posterior consulta.
A atividade sobre o conteúdo poderá ser entregue até a aula seguinte da disciplina.
Caberá ao professor deﬁnir o veículo ou formato a ser utilizado, pois continuaremos a adotar a política de liberdade
e diversidade metodológica, que sempre utilizamos em nossa instituição. Vale ressaltar que somos uma instituição
parceira do Google for Education.
A VA1, prevista para o período de 25 a 31 de março, será aplicada em abril, em período ainda a ser deﬁnido.
Por medida de precaução, ﬁcam canceladas as seguintes atividades institucionais:
- Metodologias Ativas (17-3 a 13-7)
- Publimix (06 a 08 de abril);
- Jornada de Desenvolvimento Proﬁssional (13 a 17 de abril);
- Mostra do PIM (08 a 10 de junho).
Para os alunos que estão com materiais da biblioteca, as multas serão canceladas durante todo o período de
suspensão. A devolução poderá ser feita após o retorno das atividades acadêmicas.
Estamos em constante acompanhamento das determinações oﬁciais, para tomarmos as medidas necessárias,
zelando pela saúde de toda a comunidade acadêmica, com o mínimo de prejuízo pedagógico.
A Faculdade Promove continuará em funcionamento e à disposição de quem necessitar utilizar suas dependências e
serviços, de segunda a sexta, das 12 às 21h. Contamos com a compreensão e colaboração de todos, para juntos
vencermos esse momento tão delicado e sairmos dele ainda mais fortes.
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