
 

 

Prezados Alunos, 

 

Vivemos todos um enorme desafio. E períodos desafiadores nos impõem a capacidade de 

encontrar novos caminhos, novas soluções, novas formas de lidar com as rotinas e com os 

processos que, muitas vezes, precisam ser revistos e alterados. 

Engajados e comprometidos com a saúde e bem-estar de nossos alunos e colaboradores, 

estamos acatando os decretos das autoridades e cumprindo o isolamento social, mantendo as 

aulas suspensas até o dia 05/04/2020, podendo haver nova prorrogação. No entanto, desejamos 

permanecer disponíveis para sanar dúvidas e para atender solicitações, desde que possamos 

fazê-lo remotamente. Assim, sugerimos que o e-mail institucional (informatica@fsssacramento.br), 

o whatsapp corporativo (75) 99862-7745 e as mídias sociais (@faculdadesantissimo) sejam o 

canal prioritário de comunicação família santíssimo e faculdade nesse período. Entretanto, 

estaremos funcionando a partir do dia 30 de março administrativamente (biblioteca, financeiro, 

secretaria e colegiado) de segunda a sexta das 09:00 às 15:00 hs. 

Empenhados em aprimorar nossa relação on-line com os alunos, estamos buscando 

alternativas para continuar disponibilizando conteúdos interessantes que Ihes permitam, embora 

distantes fisicamente, manter o foco nos estudos. Acompanhem as orientações de mediação a 

distância, que estão sendo produzidas pelos professores e postadas nas salas das disciplinas na 

Plataforma do Google For Education. 

Sabemos que o cenário econômico brasileiro é, também, motivo de grande preocupação de 

todos, pois ainda não somos capazes de mensurar as consequências dessa pandemia. Nessa 

perspectiva, algumas medidas serão implementadas em nossos serviços, visando minimizar os 

efeitos decorrentes deste momento delicado: 

Multas da Biblioteca por atraso na devolução de livros ESTÃO SUSPENSAS até o 

efetivo retorno às aulas. 

Semestralidade escolar - manutenção dos valores, de acordo com o plano escolhido e dos 

benefícios em vigor - desconto pontualidade, convênios, programa de bolsas e outros. 

É importante ressaltar que nossos projetos pedagógicos continuarão em 

desenvolvimento por nossa equipe de professores, embora utilizando novas metodologias 

e ferramentas educativas, em conformidade com as disposições oficiais, bem como iremos 

repor as aulas suspensas. 

Sabemos que não está sendo fácil, mas diariamente avaliamos, planejamos e aprimoramos 

nossas entregas, acreditando que com equilíbrio, serenidade e muita responsabilidade social 

venceremos as dificuldades. 

Desejamos a todos muita saúde. 

 

Atenciosamente, 

A Direção. 
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