Prezados estudantes,
Em virtude da necessidade de contenção ao avanço do novo coronavírus (Covid-19) e
atendendo à recomendação do Ministério da Educação, os alunos irão receber atividades a
distância nas disciplinas do seu curso no período de 18/03 a 01/04, podendo esse período ser
ou não prorrogado.
Assim, as atividades docentes e discentes permanecem obrigatórias de acordo com o
calendário acadêmico e conteúdo programático de cada disciplina, porém na modalidade a
distância. Dessa forma, não haverá prejuízo dos dias letivos, carga horária e conteúdo.
Seguem abaixo as orientações referentes à modalidade de estudo.
No Sistema Universa, portal do aluno, na aba ANOTAÇÕES, o professor postará as
atividades correspondentes às aulas que seriam ministradas em sala de aula presencialmente
previstas no calendário acadêmico.
Para cada disciplina cursada, o aluno irá acessar o portal, clicar em ANOTAÇÕES,
identificar o arquivo correspondente à “ATIVIDADE EAD”, 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.
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
anexo). Em casos excepcionais, falta de computador e internet, solicitamos que entrem
em contato com o professor.
O professor irá enviar a devolutiva/correção da atividade ao aluno também por e-mail
até a próxima aula prevista em calendário. Consulte os prazos de cada dia da semana, que
seguem em anexo – atenção à primeira e segunda colunas da tabela.
Observação: os alunos poderão estudar em casa com o apoio do material e esclarecer
dúvidas com os professores por meio do e-mail institucional. Vale reforçar que os alunos
e professores contam com a ferramenta de apoio da biblioteca virtual “Minha biblioteca” e
“Pearson” para acesso on-line, a fim de ajudar nos estudos.
ORIENTAÇÕES DE TCCs
As orientações de TCC serão, quando possível, retomadas a partir do dia 23.03.20 de
modo virtual. Assim, o professor orientador manterá contato com o aluno por e-mail, dentro

do tempo e período destinado à orientação presencial, passando a realizar esse
acompanhamento em formato EAD.
As orientações seguem, inicialmente, o calendário previsto.
Registro: as atividades de orientação devem ser registradas em arquivo de word,
conforme planilha anexa, devendo ser enviada para a central pedagógica e para a
coordenação de curso até o dia 30 de cada mês para acompanhamento e lançamentos
necessários.
Bancas: a realização de bancas de avaliação será definida posteriormente, com
possibilidade de análise de avaliadores em formato presencial ou virtual, conforme condições
sociais verificadas oportunamente.
ESTÁGIOS
Estágios externos: os estágios externos têm sua realização condicionada ao
funcionamento da unidade concedente, de modo que sua realização dependerá da referida
unidade.
Quando houver suspensão de atividades, poderá ser prorrogado o prazo de avaliação
dos estágios externos, o que será analisado pontualmente.
Quanto aos estágios obrigatórios institucionais, permanecem suspensa a sua
realização, sendo que as atividades terão momento propício de recuperação, a ser definido
oportunamente, conforme condições e disponibilidades.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Caso algum aluno tenha dificuldade de acesso ao ambiente virtual (portal do aluno),
recomenda-se que faça contato com a instituição pelo telefone 0800 006 6370.
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).

Atenciosamente
Faculdade Dom Alberto

Atividades Acadêmicas EAD – Prazos

Atividade postada

Resposta da atividade EAD

Correção do professor ao
aluno

Ambiente Virtual Universa no
espaço Anotações até 18h30min

Prazo de Devolução do aluno por e-mail
48h – até 22h

Até o próximo dia previsto de aula

18/03/2020 – quarta-feira

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

30/03/2020 segunda-feira

24/03/2020 - terça-feira

26/03/2020 quinta-feira

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

06/04/2020 segunda-feira

31/03/2020 - terça-feira

02/04/2020 quinta-feira

07/04/2020 terça-feira

01/04/2020 - quarta-feira

03/04/2020 sexta-feira

08/04/2020 quarta-feira

