Pós-Graduação Presencial

Olá,
Estamos chegando ao fim de um ano muito desafiador, de muitas indefinições, mas
também de muitas conquistas e aprendizados. Quebramos paradigmas, construímos
novas experiências e estamos vivendo as transformações e incertezas desse novo normal.
E nada mais justo que compartilhar com você, que assim como nós, deve estar ansioso(a)
em querer saber: E 2021, COMO SERÁ?
Nossas aulas de pós-graduação lato sensu do semestre 2021.1 iniciarão a partir de 15 de
janeiro. Já as aulas do stricto sensu terão início a partir do dia 05 de abril. Como você
sabe, estamos executando o Plano de Reabertura, seguindo todos os parâmetros
estipulados pelos órgãos governamentais para sua segurança. Assim, vamos avançar
diariamente na implementação de cada uma das etapas para garantir a melhor
experiência e a conclusão do seu curso no tempo esperado, considerando a possibilidade
de três cenários:
01 - Caso o MEC permita a continuidade das aulas remotas, vamos manter todas as
disciplinas teóricas ao vivo, via Google For Education, bem como as disciplinas práticas
que podem ser virtualizadas. Internatos, estágios e práticas laboratoriais que não podem
ser virtualizadas acontecerão presencialmente, seguindo os preceitos estabelecidos pelos
órgãos reguladores.
02 - Caso o cenário pandêmico venha a se agravar e as aulas presenciais sejam proibidas,
manteremos a oferta das disciplinas teóricas ao vivo, via Google For Education, bem como
as disciplinas práticas que podem ser virtualizadas. Já os internatos, estágios e práticas
laboratoriais serão cursados em uma oferta especial, tão logo possível, cumprindo sempre
as deliberações governamentais.
03 - Caso as autoridades governamentais permitam o retorno integral das atividades
presenciais e o MEC não homologue a permissão para continuidade das aulas remotas,
estaremos prontos para realizar a oferta das disciplinas como no período pré-pandemia.
Salientamos que, considerando-se o cenário 01, a instituição estuda as condições de
ampliação da presencialidade, promovendo uma sala de aula expansiva, de modo que
você possa escolher estar no campus ou acompanhar ao vivo de onde estiver.
Ao longo dos nossos 58 anos, adquirimos experiências que nos qualificam a enfrentar
esse momento com a certeza de que sairemos da pandemia melhores. Nos mantemos
firmes na nossa missão de inspirar pessoas a ampliar horizontes. Agora é só mais um

pouco de paciência, pois, em breve, vamos nos encontrar nos corredores e dar aquele
forte abraço.
Temisson José dos Santos
Vice-presidente Acadêmico
Grupo Tiradentes
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Confira nossa lista de contato para você tirar suas dúvidas.

Você está recebendo este e-mail porque se inscreveu em emails. Grupo Tiradentes.
Atualize suas preferências de e-mails para escolher que tipos de e-mail você quer receber.
Se desejar, você pode parar de receber e-mails.
Você pode revogar, a qualquer momento, um consentimento cedido anteriormente, basta acessar nosso Portal LGPD
e preencher o Formulário para Atendimento dos Titulares dos Dados na opção "Revogação do Consentimento".

