COMUNICADO
Planejamento para o 1.º semestre de 2021
Prezada Comunidade Acadêmica das Faculdades Promove de Sete Lagoas,
estamos encerrando mais um semestre letivo, de um ano que se mostrou ser um dos mais desaﬁantes de
nossa história. No entanto, apesar dos desaﬁos, contando com os recursos tecnológicos da parceria
Google For Education, o empenho de nossos professores e a dedicação dos nossos alunos,
conseguimos manter nossas atividades pedagógicas de forma remota e cumprir com nossos
calendários acadêmicos, com a maior qualidade possível.
O retorno pleno das aulas presenciais ainda permanece incerto, portanto, é necessário que tenhamos
um planejamento para o próximo semestre que nos permita agir conforme o cenário e as determinações
legais.
Esse ano, no entanto, nos permitiu aprender e desenvolver novas habilidades e metodologias que
pretendemos incrementar para que o próximo semestre, ainda que com restrições, possa ser vivenciado
de forma mais diversiﬁcada e estimulante.
Dessa forma, contando com a experiência adquirida e professores cada vez mais capacitados em
metodologias diversas, tanto para o ensino remoto quanto para o ensino presencial, seguiremos o
semestre com a tendência do ensino híbrido, desde que assim nos permitam as determinações legais.
Ensino Híbrido é uma metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota, permitindo que
o aluno estude sozinho on-line ou em sala de aula (virtual ou física) interagindo com os colegas e com o
professor. O objetivo dessa metodologia é que os modelos de ensino se complementem e promovam
uma aprendizagem mais eﬁcaz, motivadora e personalizada. Por serem diferentes entre si, tornam mais
dinâmicas as atividades escolares. Tivemos já, esse semestre, a oportunidade de proporcionar a
algumas turmas aulas práticas em laboratório, enquanto as aulas teóricas ainda permanecem de forma
remota. E a experiência foi um sucesso! Para o próximo semestre, iremos explorar ainda mais as
possibilidades que o MEC nos autorizar e a tecnologia nos permitir.
Formato das aulas no 1.º-2021
Para o 1.º semestre de 2021, portanto, nossas aulas serão ministradas em mais de um formato, que
proporcionarão experiências distintas e consequentemente mais motivadoras e que serão selecionados
conforme a natureza de cada disciplina:
➧REMOTO, via Google Meet, de forma síncrona (alunos e professores ao mesmo tempo);
➧PRESENCIAL, nas instalações da faculdade, seguindo todas as normas de segurança determinadas
pela legislação e desde que autorizadas pelos órgãos competentes;
➧HÍBRIDO, com aulas síncronas remotas e presenciais (seguindo todas as normas de segurança
determinadas pela legislação e desde que autorizadas pelos órgãos competentes) nas instalações da
faculdade;
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➧BLACKBOARD, plataforma digital para EAD, com aulas assíncronas e encontros remotos via
Google Meet.
➧ Não estando autorizadas as aulas presenciais, elas serão automaticamente substituídas pelo formato
remoto (tanto no formato presencial quanto no híbrido).
Iremos proporcionar experiências cada vez mais enriquecedoras aos nossos alunos.
Pré-matrícula e renovação de matrícula
No período de 15 a 17 de dezembro disponibilizaremos o link da pré-matrícula, com a oferta das
disciplinas, para que possam montar um horário e ter o auxílio da coordenação na sua validação, se
assim o desejarem. É possível, também, acessar diretamente o Sistema Acadêmico VirtualClass e
renovar o contrato de sua matrícula. Mesmo os alunos que optem pela realização da pré-matrícula,
devem, posteriormente à validação pela coordenação, acessar o Sistema Acadêmico VirtualClass e
renovar o contrato de sua matrícula. Somente a partir dessa renovação, será gerado o boleto para
pagamento da rematrícula. Os boletos para pagamento da rematrícula terão vencimento no dia
10/01/2021.
A renovação de planos, FIES, Prouni e todos os demais, está disponível desde o dia 10/12/2020. A
renovação poderá ser realizada de forma presencial (de segunda a quinta, das 12h às 18h) ou nos emails supervisor5@somospromove.com.br e regulacaosl@somospromove.com.br.
Recesso de ﬁnal de ano e início do próximo semestre
No período de 24/12 a 03/01/2021 não haverá funcionamento (tanto presencial quanto on-line) para
todos os setores. As aulas do 1.º semestre de 2021 serão iniciadas no dia 08 de fevereiro.
Agradecemos a parceria e a conﬁança de cada um! Desejamos a todos um Natal de muita luz e um novo
ano abençoado e pleno de saúde e alegrias.
Cordialmente,
Sete Lagoas, 14 de dezembro de 2020.

Nayara Breder | Diretora Acadêmica

Márcio Portilho | Diretor Administrativo-Financeiro
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