
 

Informativo aos discentes 

Queridas(os) Alunas(os)! 

Nossas aulas começam dia 10 de agosto para os veteranos e dia 17 de agosto para os 

ingressantes. 

Assim, a Faculdade Flamingo, considerando a situação provocada pela COVID-19, dará 

continuidade ao Regime Excepcional por Contingência para todos os discentes matriculados nos 

cursos presenciais de graduação, durante o semestre de 2020/2, com encerramento previsto 

para 19 de dezembro de 2020. 

Nossa Instituição estará em constante contato com os órgãos oficiais de educação e saúde para 

que qualquer determinação legal, no sentido de volta das presencialidades das aulas, seja 

cumprida e comunicada a todos vocês, com tempo suficiente para uma retomada segura da 

normalidade. 

Agora, manteremos o processo de ensino-aprendizagem com atividades acadêmicas 

domiciliares, que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, elaboradas pelos 

próprios docentes responsáveis dos respectivos conteúdos curriculares, abrangendo o plano de 

ensino da disciplina e o Projeto Pedagógico do curso. 

As aulas terão tanto atividades síncronas, com transmissões ao vivo e interação em tempo real 

com os alunos, quanto assíncronas, através de atividades e leituras dirigidas, que serão 

debatidas durante as transmissões ao vivo. 

A plataforma Qmágico permanece e possibilitará a manutenção de nossa interação 

complementar, através da utilização dos chats disponibilizados em cada uma das postagens. 

Permanecem também as ferramentas do YouTube, SreamYards e Google Meet como meios de 

nossas interações. 

Reforço que durante o período em que precisaremos respeitar as determinações dos órgãos 

governamentais de educação e saúde, para respeitar a vida, nossas atividades continuarão a ser 

ministradas através de: 

1 – Aulas síncronas, com transmissões ao vivo diárias, realizada exclusivamente pelos 

professores da turma e respeitando a construção de conhecimento e desenvolvimento da 

relação de ensino e aprendizagem; 

2 – Videoaulas gravadas pelos docentes e disponibilizadas aos alunos para que possam 

aprofundar seus estudos ou por algum motivo não conseguirem acompanhar as transmissões 

ao vivo; 

3 – Disponibilização de textos de curadoria ou elaborados pelos próprios professores para que 

relação de ensino e aprendizagem possa ter maior solidez quanto aliada às transmissões ao vivo; 

4 – Disponibilização de materiais de verificação de aprendizagem elaborados pelo próprio 

professor da turma ou escolhidos por ele mesmo dentro de uma curadoria cuidadosa. 

O registro de sua presença é obrigatório por determinação do MEC e acontecerá em dois 

diferentes momentos, a saber. A primeira aferição será feita automaticamente no momento em 

que você entrar nas transmissões ao vivo através do caderno “Graduação aulas ao vivo” no 

Qmágico (esta etapa pode ser substituída quando o aluno optar por assistir à aula em sua versão 



 

gravada); A segunda aferição acontecerá através do acompanhamento das realizações das 

atividades e leituras presentes nos cadernos específicos de cada disciplina. 

Vale ressaltar que construímos no sempre passado uma experiência espetacular e que isso só 

foi possível devido ao comprometimento de nossos professores, equipe de apoio e seu. Juntos 

somos a Faculdade. 
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