NOVA PORTARIA DO MEC

Prezado(a) aluno(a),
Esperamos que esteja bem com sua família e que todo esse cenário de pandemia logo
passe para voltarmos a nos encontrar nos corredores do campus e nas áreas de
convivência. O abraço virtual tem sido muito importante nessa temporada de isolamento
social, mas a gente que é nordestino sabe bem o valor de um abraço apertado. Até lá,
seguiremos atentos acompanhando todas as definições emitidas pelas autoridades
competentes, trabalhando em home office para seguirmos primando pela Educação de
qualidade.
Com o objetivo de deixá-lo(a) informado(a), assim como sempre fizemos nos momentos
anteriores, a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação (MEC),
revogou as Portarias anteriores - nº 343, de 17 de março de 2020; nº 345, de 19 de
março de 2020; e nº 473, de 12 de maio de 2020. O novo documento estabelece que
as aulas de Instituições de Ensino Superior podem ser virtualizadas até 31 de dezembro
de 2020. Assim, viemos até você para deixá-lo(a) tranquilo(a) quanto às atividades
acadêmicas de nossa instituição.
Desde 30 de março, nossa sala de aula foi substituída (temporariamente) pelo conforto e
segurança do seu lar e por aulas ao vivo por meio da plataforma Google for Education, já
que fomos obrigados a suspender nossas atividades presenciais em virtude da
pandemia que vivemos no país. Porém, é importante que você entenda que esta nova
Portaria do MEC não define a suspensão ou retomada das aulas, pois sabemos que é uma
decisão que cabe ao governo estadual, por meio de seus decretos. A Portaria autoriza
sim, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos
regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais
digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais.
Esta nova portaria do MEC também flexibiliza os estágios e as práticas em
laboratórios, que podem ser feitos virtualmente nesse período. E é importante que você
se tranquilize quanto a isso. Seu curso só se encerrará com essas atividades devidamente
repostas, pois cumpriremos todas as obrigações contratuais, garantindo o
desenvolvimento das suas competências e seguindo as normativas do Ministério da
Educação.

Plano de Reabertura do Campus
Com orgulho, informamos a você, em primeira mão, que estamos construindo um Plano
de Reabertura do Campus - estruturado com muito carinho e cuidado para primar pela
segurança de todos. O referido Plano, elaborado com preceitos internacionais de
segurança sanitária, será discutido com as autoridades governamentais locais e, assim
que aprovado, poderemos compartilhar com toda comunidade acadêmica a nossa
estratégia. O Plano contemplará a retomada gradual e escalonada das atividades
acadêmicas e administrativas no campus.

Reiteramos nosso compromisso contratual de integralizar todas as aulas práticas,
estágios e quaisquer outras atividades que foram interrompidas, ou não iniciadas neste
semestre letivo, respeitando as particularidades de cada curso. Até lá, seguiremos
conectados por meio de nossa rede de corpo docente e colaboradores engajados em
proporcionar a melhor experiência possível para você - seja via Magister, Google for
Education ou por outros canais de atendimento.
Aproveitamos para reforçar a importância da participação dos(as) líderes de turmas
com as coordenações de seus cursos nas constantes reuniões que vêm acontecendo na
busca de melhor alinhamento nesse cenário tão dinâmico e desafiador que carece de
muita harmonia, resiliência e empatia.

Modelo Acadêmico Tiradentes
É importante frisar que estruturamos o Programa de Formação Docente na Era Digital
com o intuito de aprimorar a performance docente, fortalecer a relação professor-aluno e
potencializar a sua aprendizagem diante desse novo contexto. E, excepcionalmente,
durante esse período de isolamento social, com aulas ao vivo, passamos a realizar
provas contextualizadas de forma virtual sobre conteúdos ministrados e competências
desenvolvidas em cada unidade programática - apenas de disciplinas sem natureza
prática. Clique aqui e relembre.

Programa de parcelamento
Este é outro ponto importante. Afinal, os efeitos econômicos da crise sanitária sob as
famílias de nossos alunos não foram e não serão despercebidos. Elaboramos políticas
financeiras de atendimento individual ao aluno que se encontra em difícil condição,
podendo ser verificadas e negociadas por um amplo canal de acesso. Para isso, entre em
contato com o Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros - DAAF - de sua
unidade. Clique aqui.
Com o Programa de Parcelamento, é possível dissolver as mensalidades ao longo do
tempo para facilitar a quitação das parcelas. Você, inclusive, pode solicitar o pagamento
parcelado por boleto ou cartão de crédito via Magister. Clique aqui.

Programa de Proporcionalidade
Pensando neste momento tão desafiador, estruturamos o Programa de Proporcionalidade
para 2020.2. Basicamente, você, que é um aluno veterano, vai poder cursar um número
menor de disciplinas (sendo o mínimo 60% dos créditos na matriz curricular do referido
período). Assim, seu sonho não será adiado! O benefício da proporcionalidade é aplicável
a todos os cursos da graduação presencial (incluindo Medicina e Odontologia).

Seguro Educacional
Importante lembrar que o Grupo Tiradentes oferta, sem qualquer ônus, o Seguro
Educacional para o estudante em que o responsável financeiro perdeu o emprego,
garantindo-lhe o pagamento de algumas mensalidades.

Serviços virtualizados
Vale destacar que temos ofertado todos os serviços essenciais, regularmente, aos nossos
alunos, de forma virtual, como: o Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS), o
Tiradentes Carreiras, a biblioteca por meio de acervo digital, além de toda a estrutura de
apoio acadêmico que segue integralmente apta para atender você, bem como todos os

demais setores do administrativo e financeiro que compõem as Instituições do Grupo
Tiradentes.
Nossa missão nesses 58 anos segue respaldada na ética, compromisso e responsabilidade
social de nossas ações em prol da formação acadêmica dos quase 100 mil diplomados no
Grupo Tiradentes. Por isso, seguiremos nos esforçando para que o seu sonho se realize
(no tempo previsto) e para que possamos continuar te inspirando a ampliar seus
horizontes a todo instante.
Cordialmente,
Temisson José dos Santos
Vice-Presidente Acadêmico do Grupo Tiradentes
Faculdade Tiradentes
(81) 3878-5701

