COMUNICADO AOS ALUNOS
Caros alunos,
Atendendo determinação do poder público, quanto às medidas adotadas no âmbito do Sistema Estadual de
Educação, em face da atual situação de Calamidade Pública em todo o território do Estado, que determina a
suspensão por tempo indeterminado das aulas presenciais, deﬁnimos que:
Continuaremos cumprindo nosso calendário letivo, mantendo as aulas PRESENCIAIS REMOTAS, como nos
autoriza o MEC. Importante ressaltar que as AULAS REMOTAS nåo se equivalem ao EAD. Diferentemente do que
acontece no EAD, que tem apenas tutores para nortear o ensino autoinstrucional, nossas aulas remotas continuam
sendo ministradas, de forma personalizada, pelos próprios professores das disciplinas.
Somos uma instituição parceira do Google for Education, o que nos dá acesso a ferramentas de ponta para essa
ﬁnalidade. Todos os nossos professores estão engajados em deﬁnir a melhor forma de repassar todo o conteúdo
programado para a disciplina, utilizando recursos tecnológicos para facilitação do aprendizado, da mesma forma
que seriam dados presencialmente em sala de aula.
Estamos agindo de forma a cumprir integralmente o programa das disciplinas, sem que haja perda de aprendizagem
ao aluno. Importante ressaltar que as aulas de conteúdo essencialmente práticos e os estágios básicos da área da
saúde, serão cumpridos, presencialmente, quando pudermos reabrir a faculdade.
Os professores manterão disponibilidade aos alunos, via WEB, no mesmo horário de suas aulas presenciais. As
aulas estão acontecendo via Google Classroom, Hangouts, Zoom, WhatsApp e outros. Além das aulas em tempo
real, os professores deverão disponibilizar conteúdo para consulta. Para validar e documentar a presença, os
professores devem disponibilizar aos alunos, a cada aula, uma atividade referente ao conteúdo ministrado, 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 VA1 acontecerá no período de 13 a 17 de abril, no mesmo horário das aulas. No dia correspondente, o professor
disponibilizará um link da VA às 19:15. O aluno deverá realizar login pelo Google para acessar a VA e terá até as 22h
para realizá-la. O aluno que não ﬁzer a VA no dia, terá que optar pela 2.ª chamada, como já determina nosso
regimento.
Os professores plantonistas continuam disponíveis para auxiliar nas atividades e contribuir para o aprendizado.
Uma lista com os nomes, área de atendimento e forma de contato, será disponibilizada aos alunos
Estamos empenhados na preservação da saúde de nossos alunos, professores, colaboradores e familiares, sem
deixar de prestar os nossos serviços educacionais. Estamos nos adequando a esse novo momento que todos estamos
enfrentando, de forma que nossos alunos não sejam prejudicados com relação ao repasse dos conteúdos previstos
para o semestre, nem com a previsão de conclusão do semestre letivo. Embora esse período seja de ﬁcar em casa,
não estamos de férias.
Sete Lagoas, 30 de março de 2020
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