Prezados alunos
Conforme comunicado divulgado pela Direção, tendo em vista a pandemia do novo corona vírus a
Faculdade Arquidiocesana de Curvelo e Faculdade Arquidiocesana de Pirapora estarão com as suas
atividades acadêmicas presenciais suspensas até o dia 31 de março de 2020.
Não haverá aulas presenciais, os eventos agendados foram cancelados e não serão realizadas
quaisquer atividades de extensão, até a referida data.
O funcionamento dos setores técnico-administrativos está mantido até segunda ordem, contudo, o
atendimento ao público será realizado, prioritariamente, por telefone ou e-mail (ead@fac;
coordenacoes@fac.br).
Visando não prejudicar o processo de ensino-aprendizagem, nas disciplinas presenciais, durante o
período de suspensão será aplicado aos alunos um regime especial de estudo, realizado remotamente.
A adoção do Regime de Estudo Remoto visa oferecer condições especiais de acompanhamento e
realização de atividades pedagógicas ante a impossibilidade de aplicação/participação nas atividades
escolares normais.
Segue abaixo algumas orientações para realização das atividades em Regime de Estudo Remoto:











O Regime de Estudo Remoto será realizado através da plataforma Moodle
(http://200.98.68.86/moodle/).
Nessa sexta-feira (20/03) a partir das 13:00 horas, a plataforma estará aberta para acesso
pelos alunos. O acesso se dará através de login e senha utilizados para acesso ao sistema
webgiz.
O aluno deverá acessar os materiais disponibilizados e realizar as atividades propostas.
As atividades disponibilizadas devem respeitar o conteúdo previsto no plano de ensino e serão
pontuadas.
As atividades avaliativas deverão ser postadas/entregues no ambiente virtual até a data
estabelecida pelo professor. Findo o prazo, o recebimento pelo sistema será encerrado, sendo
vedado o seu recebimento nas Secretarias da Instituição.
O professor disponibilizará tempo de atendimento aos alunos, preferencialmente, nos horários
convencionais de suas aulas (via chat), bem como, material de apoio, tais como, indicação de
bibliografia, arquivos de textos, etc.
Sempre que possível, as atividades propostas permitirão pesquisa ampla ou/e acesso aos
livros que compõe a biblioteca virtual (http://138.59.235.244/infoisis/ebooks.php) e revistas
virtuais (http://138.59.235.244/codeinfoisis/infoisis_areausuario.php)
Não se aplica o Regime de Estudo Remoto as disciplinas que ofereçam estágio curricular,
atendidas pelo REDD (Regime de Eliminação de Disciplinas em Dependência) e práticas em
laboratório.
Informações sobre acesso a ferramenta Moodle e seu manuseio podem ser encontradas no
tutorial disponibilizado na página inicial de acesso a plataforma.
Em caso de dúvidas técnicas o aluno poderá contatar o suporte ead@fac.br.



Havendo dúvidas a respeito das atividades propostas ou materiais disponibilizados o aluno
deverá contatar diretamente o professor da disciplina ou a coordenação do curso através do email coordenacoes@fac.br

OUTRAS INFORMAÇÕES:







Os atendimentos presenciais em regime de tutoria ficam suspensos, até segunda ordem. Ao
fim do período de suspensão os encontros serão reagendados pelo professor.
As orientações de monografia e projetos deverão ser realizadas por e-mail, na forma da
Resolução nº. 5/2018.
As disciplinas, já cursadas em EAD, não serão prejudicadas.
As atividades de extensão estão suspensas, todavia, o processo de formação do aluno para
desenvolvimento das atividades não será paralisado e será realizado também, remotamente. O
regime será estabelecido pela coordenação de extensão e a comunicação se dará através do
whatsapp.
Os alunos deverão estar atentos às mensagens divulgadas em nosso site, redes sociais, email, webgiz e plataforma do EAD.

Curvelo, 18 de março de 2020.

As Coordenações

