Prezado(a) aluno(a),
Como é sabido, vivenciamos momento de pandemia mundial causada pelo novo coronavírus. Em
atenção aos decretos emitidos por governos e prefeituras em que o Grupo Tiradentes tem atuação,
além das recomendações do Ministério da Educação, ficam mantidas as atividades acadêmicas do
ensino a distância (semipresenciais, híbridos ou on-line) apenas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVA -, sem que qualquer prejuízo venha a ser causado às atividades avaliativas.
Assim, o calendário acadêmico do EaD será reestruturado, com novo prazo de finalização para que
os encontros presenciais das aulas práticas dos cursos híbridos possam ser devidamente repostas,
sem prejuízo ao aluno.
Mas se até 29 de março, os órgãos governamentais recomendarem que as atividades acadêmicas
presenciais devam continuar suspensas, apresentamos as diretrizes traçadas para que as atividades
acadêmicas sejam mantidas, a partir de 30 de março, sem prejuízos ao seu aprendizado:
●
●

Adotaremos as diversas funcionalidades do AVA que permitem estudo e interação
acadêmica, primando sempre pelo desenvolvimento das competências propostas pelas
disciplinas;
Para as atividades remotas acontecerem da melhor forma, acesse a sua sala de aula no
AVA para estudar e tirar suas dúvidas.

Canais de atendimento ao aluno:
Os alunos da Unit EaD terão um time de suporte acadêmico operando somente por canais virtuais
em horário de atendimento normal, de 13h às 22h.
●
●
●

Via telefone e WhatsApp: (79) 98110-7756 (geral) ou do seu polo;
Para falar com seu professor ou coordenador, acione via Fale Conosco do AVA;
A Tutoria Presencial e Virtual continuam normalmente. A diferença é que a presencial será
realizada pelo AVA (na ferramenta Virtual Class) no mesmo horário previsto para o seu
encontro.

Quanto às atividades práticas profissionais de estágios e laboratoriais:
●

As recomendações emitidas pelo Ministério da Educação proíbem que essas atividades
sejam substituídas por meios das TICs. Assim, quando estivermos autorizados a retornar
com os encontros presenciais, essas atividades deverão ser devidamente repostas.

Informamos que o Comitê de Contingenciamento do Grupo Tiradentes seguirá cumprindo as
recomendações do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, governos estaduais e prefeituras
municipais. Tudo isso para primar pelo bem-estar e pela qualidade de vida de todos!
Desejamos que esse período de atenção seja enfrentado com tranquilidade e sabedoria.
Conte conosco,
Luciano Klima
Presidente do Grupo Tiradentes

