
 

 

 

 

NOTA À COMUNIDADE ACADÊMICA DA FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA 

 

Em contínuo acompanhamento dos desdobramentos acerca da pandemia causada pelo novo coronavírus, 

informamos aos nossos alunos, professores e funcionários, que decidimos manter suspensas, até o próximo 

dia 6 de abril de 2020, nossas atividades didático/pedagógicas presenciais. Destacamos que esta data poderá 

ser revista, a qualquer momento, a depender de novas orientações que surjam dos órgãos governamentais de 

Saúde. 

Conforme comunicado anterior, alguns setores administrativos permanecem em funcionamento garantindo, 

no entanto, a presença física de um reduzido efetivo de colaboradores nestes espaços, ressaltando que nossos 

canais habituais de comunicação (não presenciais) com a comunidade continuam plenamente ativos. 

Hoje, ao completarmos aproximadamente duas semanas em regime de isolamento e suspensão das nossas 

atividades presenciais, gostaríamos de agradecer, publicamente, a todos os nossos colaboradores e, em 

particular, aos nossos ALUNOS, pois, mesmo separados fisicamente, alguns a longas distâncias, continuam em 

contato constante com a Instituição, seus professores e coordenadores de curso. 

Desde o início desta quarentena, que se iniciou no dia 16 de março, temos interagido diariamente com nossos 

discentes, a partir dos nossos Ambientes Virtuais, trocando informações, compartilhando conteúdos e 

experiências, buscando entregar aos nossos alunos o que avidamente buscam que é o conhecimento e o 

aprendizado. Cabe destacar que nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem tem contabilizado um recorde 

institucional de acessos diários, demonstrando o amplo engajamento de todos. 

Nesta direção, informamos aos nossos discentes que, em alinhamento com as portarias MEC Nº 343, de 17 de 

março de 2020 e MEC Nº 345, de 19 de março de 2020, onde se “autoriza, em caráter excepcional, a 

substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação”, a nossa Faculdade e sua Mantenedora (Fundação Educacional Severino Sombra), 

com apoio e dedicação incansáveis dos nossos gestores e professores, estará incorporando ao nosso arsenal 

tecnológico, mais uma ferramenta valiosa que iniciará sua implantação a partir do próximo dia 30 de março, 

disponibilizando e somando, assim, um valioso canal de acesso e interação direta entre professores e suas 

respectivas turmas. 

Trata-se da utilização institucional de um aplicativo, gratuito ao aluno, de simples instalação e manuseio, que 

possibilita a abertura de salas de aula virtuais, nos horários habituais das disciplinas presenciais, criando um 

ambiente de interação, visual e virtual, entre docentes e alunos além da possibilidade de apresentação de 

slides, vídeos, etc., como ocorreria em uma aula presencial, podendo ser acessada de qualquer computador, 

celular ou tablet, conectados a uma rede (incluído 3G ou 4G).  

Outra vantagem desta ferramenta é a possibilidade de gravação e registro das aulas que serão disponibilizadas 

em seguida aos participantes, em nuvem ou baixadas como arquivo de vídeo, possibilitando a todos, inclusive 

eventuais ausentes, assisti-las sempre que julgarem necessário. 

Com esta iniciativa iremos nos aproximar ainda mais, somando esforços para que nossos alunos recebam o 

máximo que pudermos disponibilizar como se estivessem fisicamente presentes em suas salas de aula e outros 

espaços da nossa Faculdade.  

 



 

 

 

 

Assim, serão de responsabilidades dos professores:  

- Estar disponível nos horários de suas aulas, de acordo com o quadro de horário realizando encontros 

remotos; 

- Realizar no mínimo 1h de aula remota; 

- Auxiliar os alunos na utilização da ferramenta do Zoom; 

- Promover discussões sobre os assuntos tratados; 

- Possibilitar a gravação das aulas para os alunos que estiverem ausentes nas salas remotas; 

- Disponibilizar através do AVA materiais de apoio a aprendizagem dos assuntos, assim como atividades de 

avaliação de aprendizagem. 

 

São atribuições dos Alunos: 

- Baixar de forma gratuita o aplicativo do Zoom; 

- Acessar as salas de aula conforme link enviado pelos professores nos dias de suas aulas para 

acompanhamento do conteúdo remoto; 

- Utilizar o material de apoio fornecido pelos professores; 

- Participar dos fóruns de dúvidas no AVA; 

Cabe ressaltar que permanecem ativos, em plena disponibilidade e funcionalidade, nossos outros canais de 

interação e disposição de conteúdos, como o AVA, Biblioteca Virtual, etc. 

Continuamos afirmando que, neste momento, seria absolutamente sem sentido a publicação de um novo 

calendário acadêmico, mas asseguramos a todos que, imediatamente após superarmos esta crise, 

retomaremos nossas atividades presenciais, apresentando um novo calendário que nos permita garantir que 

“as atividades acadêmicas suspensas sejam integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias letivos 

e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor”. 

Juntos, temos plena certeza de que superaremos estes momentos difíceis, mas é fundamental que nos 

mantenhamos conectados, agora mais do que nunca, alunos, professores, coordenadores, para que as 

informações corretas, e não as derivadas de especulações sem fundamento sejam as únicas a nos orientar! 

Permanece o convite para que todos acompanhem, diariamente, nosso site e nossos canais de comunicação, 

pois a qualquer momento, dada a peculiaridade e ineditismo do que estamos vivendo, novas informações e 

orientações sejam disponibilizadas.  

Continuamos pedindo a todos que se cuidem, e cuidem dos seus próximos. Temos a certeza de que em breve, 

sobre a benção de Deus, venceremos esta etapa, e faremos história. 

A direção 

 


