COMUNICADO (30/04/21) - AMPLIAÇÃO DA PRESENCIALIDADE FACULDADE
SÃO LUIS DE FRANÇA

Olá.
Espero que você esteja bem e com saúde! Sempre atentos às deliberações
governamentais, viemos compartilhar com você os passos que daremos em função
da flexibilização de algumas medidas. Nós estamos felizes em poder ampliar
gradativamente a presencialidade e fazendo a nossa parte no combate à
disseminação do novo coronavírus.
Na Resolução número 18, publicada pelo Governo do Estado em 28 de abril, está
permitida a ampliação da presencialidade para disciplinas teóricas do último
período de cada curso. Vale frisar que o nosso plano de reabertura do campus
prevê esta etapa e estamos preparados para este momento. A partir do dia 10 de
maio (segunda-feira), as aulas de algumas disciplinas teóricas voltam a ser
ministradas no campus, mas no modelo HyFlex (Simultaneamente), em que você
pode escolher assistir presencialmente ou remotamente, em casa.
Assim, vale ressaltar que você será comunicado a cada passo sobre o retorno das
suas disciplinas e, em caso de dúvidas, a coordenação do seu curso está ao seu
lado para solucionar qualquer questão.
Como funcionarão as aulas das disciplinas que voltam ao presencial?
Construímos o modelo acadêmico HyFlex (Simultaneamente), que permitirá a você
escolher como quer assistir às aulas: presencialmente, remotamente ou, ainda, de
forma híbrida. Assim, você pode assistir às aulas aqui no campus, no conforto da
sua casa ou alternar entre o aprendizado presencial e o remoto, conforme as
circunstâncias.
Todas as disciplinas voltam ao presencial dia 10/05?
Não! O processo será gradativo e, a cada passo, os alunos das disciplinas serão
avisados da possibilidade de retorno ao presencial e convidados a declarar a
modalidade na qual preferem assistir às aulas.

A gente sabe que bate aquela ansiedade, mas tenha certeza de que estamos
juntos nessa. Professores e colaboradores foram treinados, o campus está todo
sinalizado com orientações de biossegurança, a nossa rotina de limpeza e
desinfecção de espaços é rigorosa e você é nosso aliado no combate ao novo
coronavírus.
A concretização do seu sonho é o nosso principal objetivo!
Atenciosamente,
Assessoria de Comunicação do Grupo Tiradentes
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