COMUNICADO AOS ALUNOS
Caros alunos,
é sabido que, nesse momento de pandemia, muitas dúvidas irão surgir e, muitas vezes, não saberemos agir, num
primeiro momento, diante de uma situação nova para todos nós. Entendemos a preocupação de vocês no que
tange à continuação do semestre letivo, à efetividade das atividades virtuais propostas e do pagamento das
obrigações ﬁnanceiras da graduação. Diante disso, esclarecemos:
Não houve uma troca da modalidade do curso presencial para educação à distância.
Na modalidade EAD tradicional o conteúdo do curso é autoinstrucional, onde o aluno gerencia seu próprio
aprendizado com autonomia para estudar, tendo o apoio de um tutor – que muitas vezes é o mesmo para diversas
turmas – responsável por sanar as dúvidas que surgirem. O que estamos fazendo, nesse momento, são aulas
remotas, amparadas pelo uso de tecnologia, com professores especíﬁcos para cada disciplina e especialistas na
área ministrando conteúdo. Portando, o modelo pedagógico continua sendo o presencial.
Não haverá prejuízo do conteúdo das disciplinas programadas para o semestre.
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 desse repasse, da mesma forma
que seriam dados presencialmente em sala de aula. Alunos e professores, juntos, poderão traçar estratégias que
atenderão melhor a turma. Estamos agindo de forma a cumprir integralmente o programa das disciplinas, sem
que haja perda de aprendizagem para o aluno.
O movimento dos estudantes para redução do valor das mensalidades não faz sentido.
Conforme dito anteriormente, as aulas são ministradas por professores e não tutores, cujos salários são
compatíveis com a modalidade do curso, que continuam disponíveis aos alunos no mesmo horário em que
aconteceriam as aulas presenciais, sem nenhum prejuízo no repasse dos conteúdos. Trata-se de um momento
excepcional, imposto pelas circunstâncias, e que exige responsabilidade de todos nós. Claro que,
individualmente, o aluno poderá negociar com a Instituição, de acordo com a sua diﬁculdade em arcar com as
mensalidades, como já acontece normalmente em casos pontuais. Mas, de forma coletiva, não procede qualquer
solicitação dessa natureza.
As medidas adotadas nesse momento são pensadas, totalmente, na saúde de todos.
O que nós estamos fazendo – e a maioria das instituições de ensino –, nesse momento, é preservar a saúde de
nossos alunos, professores, colaboradores e familiares, sem deixar de prestar os nossos serviços educacionais. É
fundamental que todos estejam seguros, para darmos continuidade às atividades acadêmicas e para cumprirmos
nosso calendário letivo.
Nós, como instituição de ensino, estamos empenhados na adaptação a esse novo momento que estamos
enfrentando, de forma que nossos alunos não sejam prejudicados com relação ao repasse do conteúdo previsto
para o semestre. Porém, para que isso funcione, contamos também com o empenho de vocês, alunos,
participando das atividades e videoaulas propostas, aﬁnal, embora esse período seja de ﬁcar em casa, não
estamos de férias.
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