COMUNICADO
Atividades no 2.º semestre de 2020
Prezada Comunidade Acadêmica das Faculdades Promove de Sete Lagoas,
estamos encerrando mais um semestre letivo, que certamente foi um dos mais
desaﬁantes de nossa história. No entanto, apesar dos desaﬁos, contando com os
recursos tecnológicos da parceria Google For Education e o empenho de nossos
professores, conseguimos manter nossas atividades pedagógicas de forma remota
e cumprir com nosso calendário acadêmico, com a maior qualidade possível.
O retorno presencial das aulas ainda permanece incerto e a portaria MEC 544, de
16 de junho de 2020, autoriza o ensino remoto até 31 de dezembro.
Nesse contexto, a Faculdade Promove de Sete Lagoas, em respeito à vida e com o
compromisso social de oferecer, sempre, um ensino de qualidade, seguindo todas
as normas de segurança e de distanciamento social, trabalha para oferecer um
retorno às atividades presenciais de maneira segura e que atenda às normas
prescritas pelas autoridades governamentais e de saúde, tanto nacionais como
municipais.
Dessa forma, contando com a experiência adquirida e professores capacitados
para o ensino remoto e cientes do cenário de pandemia, que ainda pode se
prolongar, em decisão colegiada das Diretorias da Instituição e Mantenedora do
grupo, determinamos o que segue:
1. Todas as AULAS TEÓRICAS, de todos os cursos, serão ofertadas no
próximo semestre no MODO REMOTO, como já praticamos atualmente,
porque não iremos expor nossos alunos e professores ao perigo iminente
chamado Coronavírus;
2. As AULAS PRÁTICAS devidas do 1.º semestre/2020 serão repostas de
forma remota (como também autoriza a Portaria 544), no período de 03 a 14
de agosto;
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3. As AULAS PRÁTICAS previstas para o 2.º semestre/2020 serão
ministradas parte de forma remota, ao longo do semestre, e parte de forma
presencial, desde que o retorno seja autorizado pelas autoridades
competentes. Havendo a autorização de retorno, cada coordenação de
curso, onde há oferta de aulas práticas, determinará seu próprio calendário
de aulas, mas cumprindo rigorosamente o protocolo de distanciamento e
biossegurança;
4. O 2.º semestre de 2020 terá início em 03 de agosto e, no período de 03 a
14, serão ofertadas atividades de nivelamento de conteúdos referentes ao
1.º semestre de 2020.
Não se preocupem! Tranquilizem-se! O momento pede calma e empatia e
exige estratégias responsáveis e corajosas de todos nós.
A Faculdade Promove de Sete Lagoas lhes assegura: só voltaremos às aulas
presenciais COM SEGURANÇA.
Façam suas matrículas e acreditem na instituição educacional que escolheram.

Sete Lagoas, 17 de julho de 2020.

Márcio Portilho | Diretor Administrativo-Financeiro

Prof.ª Nayara Breder | Diretora Acadêmica
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