PREZADO(A) ALUNO(A),

Como você já sabe, a disseminação do coronavírus impactou diretamente no
funcionamento das nossas instituições de ensino, bem como exigiu um redesenho das
nossas rotinas. Atento ao momento em que vivemos, e que certamente sairemos mais
fortes dele, o Ministério da Educação (MEC) permitiu, em caráter excepcional, a
substituição dos encontros em espaços físicos por encontros em espaços virtuais.
Assim, depois de muito investimento em tecnologia e capacitação dos nossos professores
e colaboradores, contamos com você para que retomemos as nossas atividades a partir
desta segunda-feira, 30, com aulas ao vivo por meio do Google For Education.
Nossa missão de inspirar pessoas a ampliar os horizontes, por meio da educação, se
aplica ainda mais nesse momento de restrição social, quando precisamos nos utilizar de
recursos tecnológicos para continuarmos próximos e conectados com o mundo, ainda que
distantes fisicamente.
É extremamente importante frisar que não estamos migrando as nossas atividades para o
modelo de educação a distância, pois este é geralmente autoinstrucional e com apoio
pedagógico de tutores em horários predefinidos. Estamos substituindo somente a
estrutura da sala de aula convencional pelo conforto e pela segurança do seu lar.
No modelo que adotamos, as aulas acontecem nos mesmos dias e horários das aulas
presenciais, num espaço restrito à turma, que permite interação ao vivo com o
professor e com os seus colegas. Ao adotar esta metodologia, o aluno não tem prejuízo
acadêmico durante o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
Por isso, é passageiro e não há supressão dos serviços educacionais ou mudança no
modelo pedagógico.

Aulas ao vivo
Todas as aulas acontecerão por meio do Google for Education, que você acessa via
Magister, no horário e no dia correlatos ao que já é praticado. Fique atento a alguns
pontos importantes:
Você ganhou uma conta de e-mail google, com espaço ilimitado na nuvem e acesso
a todos os aplicativos do GSuíte. Para ativar sua conta, basta clicar aqui e seguir os
passos do tutorial;
As disciplinas serão retomadas pelos mesmos docentes que iniciaram as aulas neste
período, agora por meio de ferramentas virtuais, acessadas por um novo caminho,
via Magister. A virtualização das aulas certamente não trará prejuízo didáticopedagógico, ao contrário, estaremos despertando novas habilidades e
competências para interagir em um mundo cada vez mais conectado.

O Magister pode ser acessado de forma responsiva pelo seu computador (Portal
Unit) ou por meio do seu dispositivo móvel (Google Store ou Apple Store).
Liste todas as suas dúvidas e interaja com o professor, como faria em sala
tradicional, por meio do chat ou abrindo o seu microfone. Assim, todos aprendem
ainda mais.
Lembre-se que essa é uma situação excepcional e estamos fazendo o possível, com
o objetivo de atender ao programa das disciplinas previstas para o curso, tal qual
você contratou.
Se você não puder estar on-line no momento da aula ao vivo, será possível acessar
o conteúdo gravado em até 15 dias na plataforma privativa do Google for
Education, mas infelizmente levará falta na atividade didática-pedagógica.
As atividades laboratoriais estão suspensas por determinação legal, visando
resguardar o bem-estar e a seguridade da comunidade acadêmica.
A secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (PPgPE) estará
funcionando normalmente, em home office, disponível para atender você
integralmente, apenas mudamos o formato, pois agora será apenas via e-mail:
secretaria_mestrado@unit.br.
Os arquivos da dissertação/tese e o termo de confidencialidade deverão ser
enviados após anuência formal e por escrito do(s) orientador(es) para os membros
da banca em formato PDF, pois os serviços de Correios estão restritos às
necessidades essenciais definidas governamentalmente.
As bancas de qualificação e de acompanhamento serão agendadas após o regresso
as atividades presenciais, sem prejuízo didático-pedagógico.
As bancas de defesas de dissertações e teses deverão ocorrer de forma agendada
normalmente, seguindo as seguintes etapas:
a. Cada secretaria de PPG encaminhará para o presidente da banca os
documentos da defesa, conforme agendamento realizado e autorizado pela
coordenação do respectivo programa.
b. O discente, após alinhamento com o(s) orientador(es), deverá enviar o
arquivo com slides da apresentação para todos os membros da banca, em
até 48h de antecedência, a fim de minimizar os impactos de possíveis
intercorrências.
c. Orientador(es) e discente devem definir o sistema eletrônico da atividade online e alinhar com os membros da banca um momento de teste, de forma
que o agendamento deve prever um tempo extra para ajustes tecnológicos,
caso necessário.
d. A assinatura da ata e dos documentos suplementares deverão ser assinados
de forma digital por todos os participantes da banca e enviados pelo(s)
orientador (es) para a secretaria do PPgPE, com no máximo oito dias após a
data da defesa.
e. O depósito da dissertação ou tese ocorrerá quando da reabertura da
instituição às atividades ao público.

Ah! Em caso de dúvidas de como acessar a sala, você pode clicar aqui e acessar um
passo a passo que fizemos para ajudá-lo ou poderá entrar em contato com nosso time de
experts nessas ferramentas do Google For Education, por meio do WhatsApp. Clique
abaixo e fale conosco:

13h às 17h
(79) 98110-7756
18h às 22h
(79) 98110-7756

A mensalidade referente ao mês de março poderá ser parcelada em até três vezes no
cartão. Estando acessível a partir do dia 6 até o dia 9 de abril, sem multa ou juros. A
prorrogação do período de pagamento deu-se por adequação ao novo caminho que
trilhamos, o Magister (via abertura de protocolo).

QUERO APRENDER A ACESSAR O GOOGLE FOR
EDUCATION
O Grupo Tiradentes reforça o seu compromisso com a qualidade de ensino de todas suas
instituições, bem como segue as recomendações da OMS para zelar pela saúde e
segurança de alunos, professores e colaboradores, mantendo o ritmo das aulas, agora ao
vivo, provendo o cumprimento do programa das disciplinas.
Além disso, pensando em você, construímos condições especiais para o pagamento da
mensalidade de março, como já mandamos em seu e-mail e no Magister.
Luciano Klima
Presidente do Grupo Tiradentes
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