
 

Devido ao cenário da COVID-19, estamos passando por tempos desafiadores, mas que juntos e com 

esforços individuais, certamente venceremos essas adversidades mais rapidamente. 

Pensando na saúde e bem-estar de todos os nossos alunos, corpo docente e administrativo e seguindo 

as determinações dos órgãos municipais, estaduais e Ministérios da Saúde e Educação, as unidades continuam 

fechadas. A reabertura está programada para o dia 18/05. No entanto, cumpriremos a força dos decretos oficiais 

que podem postergar ou antecipar essa data. Manteremos você informado sobre qualquer atualização nas 

nossas mídias sociais, ok? Fique atento, continue estudando e programe-se para o retorno. Esperamos que seja 

o mais breve possível, mas só saberemos disso à medida que a pandemia for controlada. 

 

Nosso esforço principal é para que você continue sua jornada de aprendizado sem interrupções e com 

a qualidade que merece. Reforçamos que a educação não pode parar e, por isso, toda a sua jornada acadêmica 

continua, agora de modo digital!  

 

Conforme Súmula do Parecer CNE/CP N 5/2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 04 de maio 

de 2020, que autoriza/homologa a substituição das aulas presencias pelas aulas virtualizadas, a partir desta data, 

informamos o retorno REGULAR das atividades acadêmicas de forma remota pelo GOOGLE MEET. Você terá as 

mesmas aulas que seriam ministradas presencialmente, agora ao vivo e, posteriormente, disponibilizadas em 

vídeos na GOOGLE CLASSROOM, para facilitar os seus momentos de estudo - com concentração - e assistir 

quantas vezes quiser. Todos os materiais de estudo, bem como atividades das aulas também serão 

disponibilizados na plataforma. Nossos professores continuam trabalhando todos os dias, incansavelmente, para 

que você receba na sua casa conteúdos atualizados e de qualidade. 

 

O Coordenador de Curso exerce seu papel de líder mantendo o Colegiado informado, assessorado 

pedagogicamente e pelos meios digitais. A Equipe de TI continua prestando relevante papel, dando suporte aos 

envolvidos. 

 

Segue novo calendário acadêmico do semestre 2020.1 com as devidas reposições da carga horária do 

período de encontros virtuais realizados pela IES no período de 17/3 a 08/05 excluindo-se os feriados, recessos 

escolares e finais de semana, conforme anteriormente previsto no calendário acadêmico divulgado no início do 

ano após esta determinação legal: 

DIAS LETIVOS 2020.1 

MAIO 11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 

JUNHO 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,25,26,27,29,30 

JULHO 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 



 

 

As aulas aos sábados, destacadas na cor vermelho, irão ocorrer nos dois turnos matutino e vespertino 

(08 horas/aula), conforme disposto no período de funcionamento do Projeto Pedagógico de cada Curso de 

Graduação da IES. 

 

Excepcionalmente, devido ao calendário intensivo de reposição de aulas, para o semestre vigente a IES 

irá realizar somente 2(duas) unidades avaliativas, com intuito de não gerar prejuízos no desenvolvimento do 

conteúdo programático de cada disciplina. Informa ainda, que em atenção as orientações das autoridades 

sanitárias, as avaliações irão ocorrer de forma remota, caso não haja retorno das atividades presenciais. 

 

Período da I Unidade Avaliativa – 1 a 06 de junho de 2020 

Período da II Unidade Avaliativa – 6 a 11 de julho de 2020 

Ultimo dia de aula do semestre 2020.1 – 11 de julho de 2020 

Período de Prova Final – 13 a 17 de julho de 2020 

 

O Calendário Acadêmico do semestre 2020.2 permanece inalterado conforme divulgação no início do 

ano letivo. 

 

Sua Faculdade Santíssimo Sacramento, através de seus dirigentes, prossegue atenta, informada e 

sempre buscando ofertar o melhor para que, na distância, todos nos sintamos próximos. Pedimos a Deus luzes e 

sabedoria para os que se dedicam à ciência para que, em breve, nosso mundo seja liberto de tal pandemia que a 

todos nos mantém preocupados. 

 

Desejamos a você e sua família muita paz e saúde. Que esteja próximo o dia de reencontrar-nos para 

celebrar a vida que, neste momento, precisa ser preservada no distanciamento social. 

 

 


