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COMUNICADO  AOS/ÀS  ALUNOS/AS 

 
Prezados/as Alunos/as 

 

Considerando a necessidade  de continuar a manutenção do período de quarentena, 

conforme determinação do MEC, do governo estadual e prefeitura municipal, 

suspenderemos as aulas presenciais, por 30 dias, a partir do dia 17 de março. E, para 

garantir a continuidade do semestre letivo tomamos algumas medidas, a saber:  

 

1- O período de quarentena se estenderá até o dia 15 de abril de 2020 quando será 

reavaliada a necessidade da continuidade da quarentena; 

2- As aulas das unidades curriculares (disciplinas) em EaD continuarão, 

normalmente; 

3- As aulas referentes às unidades curriculares presenciais, também terão 

continuidade por meio de atividades on line, mas não no esquema EaD; 

4- Cada professor/a gravará vídeos com as suas aulas e os postarão por meio do 

whatsapp ou por e-mail da turma para que os/as alunos/as possam estudar por 

meio deles e dos textos já disponibilizados por meio das “apostilas”; 

5- As avaliações (trabalhos e outros) serão enviadas pelo e-mail de cada turma para 

que os/as alunos/as as realizem e devolvam para o/a professor/a corrigir e lançar 

a nota no portal do/a aluno/a; 

6- A 1ª etapa encerrarar-se-á no dia 31 de março do corrente ano; 

7- Os/as professores/as poderão trabalhar com os/as alunos/as também por meio da 

ferramenta digital google classroom ou outras ferramentas combinando 

previamente com os/as alunos/as; 

8- Os/as professores/as estarão disponíveis para atendimento aos/às alunos/as em 

seus horários de aulas com as turmas, 

9- O/a aluno/a precisa disponibilizar o tempo que estaria em aulas para participar 

das aulas por meios remotos e realizar as atividades pedagógicas; 

10- As dúvidas dos/as alunos/as sobre os conteúdos serão discutidas com o/a 

professor/a conforme a determinação de cada docente; 

11- Os Estágios Supervisionados terão as atividades pedagógicas fora da escola 

campo de estágio, ampliadas. Inicialmente, serão realizadas até 60 h fora do 

campo de estágio. A professora responsável pelo estágio de cada turma enviará 

as atividades compensatórias do estágio em campo pelo e-mail da turma ou por 

outro meio conforme combinado com a turma; 

12- Cada representante de turma deverá enviar para a direção acadêmica, o e-mail da 

turma. O endereço para envio, é: silmanunes@unipac.br e este endereço será 

disponibilizado para os/as professores/as das turmas; 

13- A Faculdade terá um plantão no horário das 14 h às 19 h, de 2ª á 6ª-feira para 

atender às necessidades mais urgentes dos/as alunos/as. Para isso o/a aluno/a 

deverá marcar horário pelo telefone ou o whatsapp da Faculdade: 32108227; 

mailto:silmanunes@unipac.br


14- Caso o/a aluno/a precise ir ao laboratório de informática ou à biblioteca será 

necessário o agendamento pelo telefone ou whatsapp. 

 

Esperamos que, brevemente, as condições referentes à quarentena devido ao 

coronavirus possam se normalizar e, assim, voltarmos todos/as à rotina de sempre. 

 

Abraço a todos/as e, se cuidem. 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Drª Silma do Carmo Nunes 

Diretora Acadêmica 


