Prezados Estudantes!
Em virtude da necessidade de contenção ao avanço do novo Coronavírus (Covid-19) e
atendendo à recomendação do Ministério da Saúde e orientações definidas pelo Município de Santa
Cruz do Sul, o retorno das atividades presenciais do Centro de Ensino Dom Alberto foi prorrogado,
considerando as orientações dos órgãos governamentais e contexto nos próximos dias.
Mantendo a responsabilidade para com seus estudantes e para com o ensino, as atividades
pedagógicas permanecem sendo desenvolvidas por aulas remotas Síncronas 1 e Assíncronas 2, em
especial para a realização de estudos e pesquisas a partir do tradicional material de apoio e da Minha
Biblioteca (biblioteca virtual), além dos complementos utilizados pelos docentes da instituição – ou
seja, continuamos lado a lado para construir seu sucesso!
Caso você, aluno, tenha dificuldade de acesso ao ambiente virtual (Portal do Aluno), faça
contato com a Instituição pelo telefone 0800 006 6370 para que possamos auxiliá-lo e até lhe enviar
as atividades de modo impresso.
Lembrando que, no Portal do Aluno (Sistema Universa), na aba ANOTAÇÕES, os professores
continuarão postando as atividades correspondentes às aulas que seriam ministradas em sala de aula
presencialmente previstas no calendário acadêmico. Importante lembrar também que:
I - Para cada disciplina cursada, o aluno irá acessar o portal, clicar em ANOTAÇÕES,
identificar o arquivo correspondente à “ATIVIDADE ASSÍNCRONA*”, que irá conter
questões objetivas e questões discursivas, entre 03 e 08 questões, conforme
complexidade dos conteúdos, sendo pelo menos 02 (duas) delas discursivas e as
demais em quaisquer dos formatos institucionais (padrão adotado para todas as
disciplinas independente da carga horária) para resposta do aluno via e-mail institucional do
professor, sugerindo-se a composição a seguir:
Disciplina de 30h/40h: 2 questões discursivas e 1 objetiva por aula semanal
Disciplina de 60h/80h: 3 questões discursivas e 2 objetivas por aula semanal
Disciplina de 90h/120h/160h: 2 questões discursivas e 2 objetivas por dia aula semanal.
II - O aluno deverá acessar esse material, baixar o arquivo e realizar a atividade solicitada
pelo professor. Depois disso, ele deverá enviar o arquivo com as questões respondidas ao
professor por e-mail (o e-mail de cada professor estará disponível no cabeçalho de cada
atividade). O estudante terá o prazo de 48 horas para essa resposta (vide planilha em
Aulas em que são necessárias a participação do aluno e professor no mesmo instante e no
mesmo ambiente – nesse caso, virtual ( por meio de Hangouts Meet, Skype,...)
1

Atividades em que não é necessário que os alunos e professores estejam conectados ao mesmo
tempo para que as tarefas sejam concluídas.
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anexo). Em casos excepcionais, falta de computador e internet, solicitamos que entrem
em contato com o professor ou com a instituição para auxiliá-lo.
II - O professor na próxima aula prevista em calendário irá corrigir as atividades (aula ao
vivo). Consulte os prazos de cada dia da semana, que seguem em anexo – atenção à primeira
e segunda colunas da tabela.
Para auxiliar o aluno na compreensão das atividades, além de outras estratégias adotadas por
cada professor, os alunos, ao estudar o material de apoio, livros da Minha Biblioteca e da Biblioteca
Person (acesso on-line no portal do aluno), podem esclarecer dúvidas com os professores por meio
do e-mail institucional durante o respectivo período de aula.
ORIENTAÇÕES DE TCCs
As orientações de TCC foram retomadas de modo virtual e permanecem da mesma forma –
orientação virtual conforme agendamento previsto entre professor e aluno, através de contato por email institucional do orientador.
ESTÁGIOS
Os estágios realizados em instituições e demais conveniados têm sua realização
condicionada ao funcionamento da unidade concedente, de modo que sua realização dependerá da
referida unidade.
Assim, caso as atividades tenham sido suspensas (como no caso dos estágios de
Enfermagem, Fisioterapia e Direito no NPJ), os estágios seguem suspensos e serão
reprogramados oportunamente.
Estágios em que as entidades permanecem em trabalho regular ou teletrabalho (como
estágios em fóruns e escritórios), serão avaliados no retorno das atividades presenciais.
Estágios de Administração e Ciências Contábeis devem prosseguir com suas atividades,
mediante acompanhamento de orientador no horário de agenda de atendimento ao aluno, e contato
com o professor orientador por e-mail institucional.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Caso algum aluno tenha dificuldade de acesso ao ambiente virtual (Portal do Aluno), faça
contato com a instituição pelo telefone 0800 006 6370.
Estamos engajados na plena abordagem dos conteúdos, por isso, na retomada das aulas
presencias, o professor realizará uma revisão geral dos objetos de conhecimento abordados nas
atividades a distância.

Para demais esclarecimentos, façam contato com o seu professor por e-mail (o e-mail de cada
professor está disponível no cabeçalho de cada atividade enviada) ou com as coordenações dos
cursos.
Atenciosamente

Atividades Acadêmicas Assíncronas – Prazos

ATIVIDADE POSTADA PELO
PROFESSOR(A)
Ambiente Virtual Universa no
espaço Anotações até
18h30min

RESPOSTA DA ATIVIDADE
Prazo de devolução do aluno
para o professor(a) por e-mail

Professor(a):
Correção das
atividades
no próximo dia
previsto de aula

18/03/2020 – quarta-feira

48h – até 23h59min. Obs.
Horário ajustado a partir do dia
31/03/2020
20/03/2020 sexta-feira

25/03/2020 quarta-feira

19/03/2020 - quinta-feira

21/03/2020 sábado

26/03/2020 quinta-feira

20/03/2020 - sexta-feira

23/03/2020 segunda-feira

27/03/2020 sexta-feira

21/03/2020 - sábado

23/03/2020 segunda-feira

28/03/2020 sábado

23/03/2020 - segunda-feira

25/03/2020 quarta-feira

24/03/2020 - terça-feira

26/03/2020 quinta-feira

30/03/2020 segundafeira
31/03/2020 terça-feira

25/03/2020 - quarta-feira

27/03/2020 sexta-feira

01/04/2020 quarta-feira

26/03/2020 - quinta-feira

28/03/2020 sábado

02/04/2020 quinta-feira

27/03/2020 - sexta-feira

30/03/2020 segunda-feira

03/04/2020 sexta-feira

28/03/2020 - sábado

30/03/2020 segunda-feira

04/04/2020 sábado

30/03/2020 - segunda-feira

01/04/2020 quarta-feira

31/03/2020 - terça-feira

02/04/2020 quinta-feira

06/04/2020 segundafeira
07/04/2020 terça-feira

01/04/2020 - quarta-feira

03/04/2020 sexta-feira

08/04/2020 quarta-feira

02/04/2020 – quinta-feira

04/04/2020 sábado

09/04/2020 quinta-feira

03/04/2020 – sexta-feira

06/04/2020 segunda-feira

17/04/2020 sexta-feira

04/04/2020 – sábado

06/04/2020 segunda-feira

18/04/2020 sábado

06/04/2020 – segunda-feira

08/04/2020 quarta-feira

07/04/2020 – terça-feira

09/04/2020 quinta-feira

08/04/2020 – quarta-feira

13/04/2020 segunda-feira

15/04/2020 quarta-feira

09/04/2020 – quinta-feira

13/04/2020 segunda-feira

16/04/2020 quinta-feira

13/04/2020 – segunda-feira

15/04/2020 quarta-feira

14/04/2020 – terça-feira

16/04/2020 quinta-feira

20/04/2020 segundafeira
28/04/2020 terça-feira

15/04/2020 – quarta-feira

17/04/2020 sexta-feira

22/04/2020 quarta-feira

16/04/2020 – quinta-feira

18/04/2020 sábado

23/04/2020 quinta-feira

17/04/2020 – sexta-feira

20/04/2020 segunda-feira

24/04/2020 sexta-feira

18/04/2020 – sábado

20/04/2020 segunda-feira

25/04/2020 sábado

20/04/2020 – segunda-feira

22/04/2020 quarta-feira

22/04/2020 – quarta-feira

24/04/2020 sexta-feira

27/04/2020 segundafeira
29/04/2020 quarta-feira

23/04/2020 – quinta-feira

25/04/2020 sábado

30/04/2020 quinta-feira

24/04/2020 – sexta-feira

27/04/2020 segunda-feira

08/05/2020 sexta-feira

25/04/2020 – sábado

27/04/2020 segunda-feira

09/05/2020 sábado

27/04/2020 – segunda-feira

29/04/2020 quarta-feira

28/04/2020 – terça-feira

30/04/202 quinta-feira

29/04/2020 – quarta-feira

04/05/2020 segunda-feira

06/05/2020 quarta-feira

30/04/2020 – quinta-feira

04/05/2020 segunda-feira

07/05/2020 quinta-feira

04/05/2020 – segunda-feira

06/05/2020 quarta-feira

05/05/2020 - terça-feira

07/05/2020 quinta-feira

11/05/2020 segundafeira
12/05/2020 terça-feira

13/04/2020 segundafeira
14/04/2020 terça-feira

04/05/2020 segundafeira
05/05/2020 terça-feira

06/05/2020 – quarta-feira

PROVA

07/05/2020 - quinta-feira

09/05/2020 sábado

14/05/2020 quinta-feira

08/05/2020 – sexta-feira

11/05/2020 segunda-feira

15/05/2020 sexta-feira

09/05/2020 – sábado

11/05/2020 segunda-feira

16/05/2020 sábado

11/05/2020 – segunda-feira

13/05/2020 quarta-feira

12/05/2020 – terça-feira

14/05/2020 quinta-feira

18/05/2020 segundafeira
19/05/2020 terça-feira

13/05/2020 – quarta-feira

15/05/202 sexta-feira

20/05/2020 quarta-feira

14/05/2020 – quinta-feira

16/05/2020 sábado

21/05/2020 quinta-feira

15/05/2020 – sexta-feira

18/05/2020 segunda-feira

22/05/2020 sexta-feira

16/05/2020 – sábado

18/05/2020 segunda-feira

23/05/2020 sábado

18/05/2020 – segunda-feira

20/05/2020 quarta-feira

19/05/2020 – terça-feira

21/05/2020 quinta-feira

25/05/2020 segundafeira
26/05/2020 terça-feira

20/05/2020 – quarta-feira

22/05/2020 sexta-feira

27/05/2020 quarta-feira

21/05/2020 – quinta-feira

23/05/2020 sábado

28/05/2020 quinta-feira

22/05/2020 – sexta-feira

25/05/2020 segunda-feira

29/05/2020 sexta-feira

23/05/2020 – sábado

25/05/2020 segunda-feira

30/05/2020 sábado

25/05/2020 – segunda-feira

27/05/2020 quarta-feira

26/05/2020 – terça-feira

28/05/2020 quinta-feira

01/06/2020 segundafeira
02/06/2020 terça-feira

27/05/2020 – quarta-feira

29/05/2020 sexta-feira

03/06/2020 quarta-feira

28/05/2020 – quinta-feira

30/05/2020 sábado

04/06/2020 quinta-feira

29/05/2002 – sexta-feira

01/06/2020 segunda-feira

05/06/2020 sexta-feira

30/05/2020 – sábado

01/06/2020 terça-feira

06/06/2020 sábado

