
Boletim Informativo nº 01 
Período: 17 de março a 09 de abril de 2020 

 
 

Comunicado sobre as atividades acadêmicas e administrativas 
Pandemia do Coronavírus – Graduação Presencial e Semipresencial 

 
O Claretiano – Rede de Educação imbuído no compromisso de atender às orientações 
do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, criou, em caráter emergencial, 
estratégias que visam dar continuidade às atividades acadêmicas e administrativas dos 
seus cursos, respeitando as premissas que pairam sobre o contexto atual da pandemia, 
para que os alunos continuem estudando. Diante disso, informa: 
 
- As aulas presenciais dos cursos de graduação (presencial e semipresencial) não 
acontecerão no período de 17/03/2020 a 09/04/2020; 
 
- Para não haver prejuízos no calendário, as atividades teóricas ficam mantidas pelo 
ambiente virtual (SAV). Para isso, haverá no Material da SAV o arquivo denominado 
“Documento: Orientações de estudos 17_03 a 09_04 (Motivo Coronavírus – Covid-19)”, 
organizado pelo professor, que te orientará quanto a este período de estudo. Essa 
medida visa garantir que o conteúdo acadêmico não seja interrompido.  
 
- Nos dias e horários de suas aulas, os professores estarão logados na SAV para 
esclarecer suas dúvidas. 
 
- É importante lembrar que as atividades a serem realizadas a partir do dia 13/04/2020 
serão oportunamente divulgadas pelo Claretiano – Rede de Educação. 
 
- Estamos comprometidos em atender às orientações dos órgãos públicos, temos ciência 
do momento difícil que enfrentamos e nosso papel é agregar o máximo de 
oportunidades e informações para que superemos com tranquilidade esse desafio. 
 
- A cada momento serão tomadas novas medidas de acordo com o contexto da evolução 
dos fatos e é importante que você, aluno, mantenha-se informado, cumpra o seu papel 
de cidadão e continue com seus estudos. Juntos e unidos somos mais fortes.  
 
- 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. 
 
- Para mais informações entre em contato pelo (16) 3600-1777 (Telefone ou WhatsApp). 
 
Acompanhe nossos canais oficiais de divulgação para novas informações. 
 

Atenciosamente, 
Claretiano – Rede de Educação. 


