
ORIENTAÇÃO SOBRE 

ATIVIDADES ACADÊMICAS
Para o período de isolamento social 

devido à Pandemia da COVID-19 
(SARS-CoV-2)



COMO FICA A SITUAÇÃO DAS 
DISCIPLINAS PRÁTICAS E

ATIVIDADES EM LABORATÓRIO?
Fica garantida aos acadêmicos a realização de atividades 

presenciais em laboratório e das aulas práticas, desde que não 
haja outras alternativas para a realização durante este período. 

Os Coordenadores acompanharão cada situação e, quando 
houver retorno à normalidade, as atividades serão 

compensadas levando-se em consideração as prerrogativas de 
cada curso e de cada turma.



COMO PARTICIPAR DAS 
AULAS SÍNCRONAS?

As aulas síncronas estão sendo ministradas pelos 
professores por meio da Plataforma ZOOM, nos 

mesmos horários e turnos das aulas presenciais. As 
aulas são ministradas conforme metodologia de 

trabalho estabelecida pelo professor em seu plano 
de aula. E todo o material está disponibilizado no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 



EU, ACADÊMICO, DEVO 
PARTICIPAR DAS AULAS 

SÍNCRONAS?
Sim, todos os acadêmicos devem participar das 

aulas, uma vez que a presença será contabilizada 
por meio da participação do acadêmico, 

portanto, a camêra deverá ficar  aberta, e as 
participações do acadêmico, tanto nas aulas 

quanto no AVA, serão computadas.



COMO FICA O CALENDÁRIO 
ACADÊMICO COM A TROCA DAS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS PELAS 
ATIVIDADES REMOTAS?

A troca de atividades presenciais por atividades 
remotas ou síncronas se dá de forma excepcional e 

temporária, mas, como as aulas estão sendo 
ministradas normalmente, o calendário acadêmico 

não sofrerá alterações, salvo as atividades práticas e 
os estágios supervisionados, esses serão 

compensados e sua carga horária integralizada.



COMO SERÃO FEITAS AS AVALIAÇÕES
PREVISTAS EM CALENDÁRIO 

ACADÊMICO?
Todas as avaliações foram transferidas para o mês de maio, 
no entanto, se o isolamento persistir, a Faculdade tomará 

medidas para que as avaliações sejam realizadas  
mediante adaptações necessárias, levando em conta os 

recursos tecnológicos disponíveis e necessários, os 
conteúdos ministrados, os objetivos pedagógicos e a 

utilização de diferentes instrumentos e meios de avaliação.



A Faculdade, comprometida com sua 
Missão Institucional mesmo em 

tempos atípicos, não está medindo 
esforços e está fazendo novos 

investimentos em bases tecnológicas 
inovadoras, para continuar mantendo 

a qualidade da educação que tanto 
prezamos, seguindo sempre as 
determinações governamentais.



COMO NOS CONTATAR SE 
PRECISAR DE AJUDA OU 

ATENDIMENTO?

Você pode entrar em contato:

https://www.faculdadeagora.edu.br/

(65) 3382-4446

(65) 9 9647-2816 

https://www.faculdadeagora.edu.br/

