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Comunicado sobre as atividades acadêmicas e administrativas
Pandemia do Coronavírus – Graduação a Distância

Estimado(a) aluno(a) dos cursos de graduação a distância:

O Claretiano – Centro Universitário, no compromisso de atender às orientações 
do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, criou, em caráter emergencial, 
algumas estratégias que visam dar continuidade às atividades acadêmicas e 
administrativas do seu curso, respeitando as premissas que pairam sobre o atual 
contexto da Pandemia do Coronavírus, sem que haja danos à aprendizagem dos 
alunos, bem como aos serviços prestados na Sede e nos Polos de Apoio Presencial.

As estratégias adotadas permeiam vários processos e atividades, e, para 
facilitar a compreensão de todos, elas foram divididas em tópicos. Assim, atente-se ao 
tópico que lhe interessa, de acordo com o seu contexto, relevando aquelas 
informações que não cabem ao seu perfil.

O período de vigência das estratégias adotadas é de 17 de março a 09 de abril 
de 2020. Passado este momento, caso necessário, novas orientações serão 
encaminhadas.

a) Atividade de tutoria a distância e presencial: será mantida, de acordo com as 
políticas institucionais, exceto em polos onde está determinado o fechamento 
das unidades escolares. Consulte o seu polo por telefone.

b) Sistema de avaliação da aprendizagem (questões online, atividades e 
interatividades): será mantido, de acordo com os prazos já estabelecidos. Em 
caso de impossibilidade de participação, comunique-se direto com o tutor a 
distância da disciplina.

c) Avaliações de Atividades Presenciais (AAIs): de acordo com o calendário 
institucional, as AAIs estão previstas para acontecer nos dias: 04/04 – 
Calendários A1 e A2; 18/04 – Calendários B1 e B2; e 25/04 – Calendários C1 e 
C2. Excepcionalmente para o dia 04/04 (Calendários A1 e A2), as AAIs 
acontecerão de modo virtual (sem a necessidade de ir ao polo). Todavia, 
aqueles que não tiverem acesso à internet poderão deslocar-se ao polo para 
realizar sua atividade. Caso a alternativa ainda seja inviável, a Instituição 
salvaguardará o direito do aluno a participar da avaliação em outra ocasião. 
Informações detalhadas sobre a dinâmica da atividade no formato online serão 
encaminhadas posteriormente apenas ao grupo dos Calendários A1 e A2. Os 
demais calendários deverão aguardar orientações futuras.

d) Aulas práticas presenciais: consistem em atividades presenciais realizadas nos 
polos pelos alunos dos cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura), 
Música, Engenharias, Nutrição e Enfermagem, previstas para os dias 21 e 
28/03. Estão suspensas. A pontuação dessas atividades será atribuída nas 
Avaliações de Atividades Presenciais.
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e) Cerimônias de colação de grau: previstas para os dias 20, 21, 23 e 28/03 (de 
acordo com o calendário do polo), estão suspensas até que a situação seja 
normalizada. Os alunos que eventualmente necessitarem do Certificado de 
Conclusão de Curso para fins comprobatórios deverão entrar em contato com o 
polo para agendar dia e horário para retirada do documento. Caso o polo 
estiver fechado, entre em contato com a equipe pelo número de celular 
disponível na página do Claretiano.

f) Estágio Supervisionado (Licenciaturas e Bacharéis – exceto Nutrição e 
Enfermagem): deverá ser suspenso, de acordo com as orientações do local de 
realização dos estágios. O Claretiano reconsiderará os prazos de acordo com o 
calendário acadêmico. Para tanto, sugerimos que o aluno mantenha o tutor 
(supervisor) responsável pelo estágio informado.

g) Estágio Supervisionado (para cursos de Nutrição e Enfermagem): consultar o 
coordenador de curso e/ou supervisor de estágio sobre a situação de cada 
turma e grupo de estágio.

h) Outros componentes curriculares (AACCs, Projetos Integradores, ATPs, ACs e 
Atividades de Extensão Universitária): todos aqueles que necessitarem de 
deslocamento a estabelecimentos deverão ser suspensos de acordo com as 
orientações dos órgãos públicos, sendo retomados tão logo a situação for 
normalizada. Serão abertas possibilidades de ajustes, evitando que haja 
prejuízos aos alunos.

i) Comunicação Institucional: o Claretiano disponibiliza diversos canais de 
comunicação oficiais. É importante atentar-se apenas aos canais oficiais, 
desconsiderando mensagens em redes sociais particulares de alunos ou 
grupos, mensagens de WhatsApp em grupos particulares, fake news etc. 
Utilize a Sala de Aula Virtual para comunicar-se com os tutores e os canais 
oficiais para comunicar-se com a Instituição.

Estamos comprometidos em atender às orientações dos órgãos públicos. 
Temos ciência do período difícil enfrentado, e o nosso papel é agregar o máximo de 
oportunidades e informações, para que possamos superar com tranquilidade este 
desafio. A cada momento, serão tomadas novas medidas, de acordo com o contexto 
da evolução dos fatos; por isso, é importante que você, aluno, mantenha-se informado 
e cumpra o seu papel de cidadão.

Por fim, ressaltamos que sua rotina de estudos segue normalmente, pois estas 
são pequenas adaptações feitas para que possamos nos adequar à realidade. A EaD, 
dadas as suas características, possibilita que, mesmo em isolamento, sigamos nossa 
jornada acadêmica.

Juntos e unidos somos mais fortes!
Atenciosamente,

Claretiano – Centro Universitário.


