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OFICIO CTRCULAR 00 N°04/2020

Referência: Medidas Acadêmicas para Contenção do Coronavfrus nas Instituições de
Educação Superior - APROVAÇÃO DO NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO

À Comunidade Acadêmica

A Diretoria Geral da Faculdade de Santa Cruz da Bahia -FSC, após intenso processo de
avaliação e discussão dos professores, coordenadores de cursos, diretores e Conselho de
Alunos, resolve aprovar o NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO, que passará a vigorar a
partir de 30 de maio de 2020, com a suspensão das atividades acadêmicas, antecipação do
recesso acadêmico para o mês de junho de 2020 e retomo às atividades semestre seletivo em
03 d julho de 2020.
Abaixo o detalhamento de cada período letivo.

·MÊS

CALENDARIO ACADÊMICO 2020.1
EVENTO

PERÍODO

MAIO

Suspensão do Semestre Letivo
2020.l

30/05/2020

JUNHO

Recesso Acadêmico
Retomo Semestre Letivo 2020.1
Revisão presencial dos
conteúdos das aulas online

01/06/2020 a 02/07/2020
03/07/2020
03/07/2020 a 3 l/07 /2020

Renovação Matrícula
Acadêmica 2020.2

03/07/2020 a l 8/07/2020

Avaliações Presenciais

Ol /08/2020 a 15/08/2020
l 7/08/2020 e 18/08/2020
19/08/2020 a 22/08/2020

JULHO

AGOSTO

Provas Substitutivas
Provas Finais

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020.2
AGOSTO

Início Semestre Letivo 2020.2

1

25/08/2020

Salien~amos que após a análise das evidências empmcas constantes dos relatórios
encaminhados pelos docentes, informações dos Coordenadores de Cursos, Coordenação de
I

I

Educação à Distância e a avaliação apresentadas pelos lideres de tunna dos cursos de
AdministraÇão, Enfennagem, Pedagogia e Serviço Social, estão validadas todas as atividades
online realizadas em atendimento à Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 do Ministério da
Educação que autoriza a oferta das atividades presenciais na modalidade à distância, como
medida de contenção do coronavirus nas Instituições de Educação Superior.
Essa validação inclui todas as atividades avaliativas realizadas de acordo com os critérios e
diretrizes da modalidade à distância, constante no Projeto Pedagógico da FSC e encaminhado
ao Ministério da Educação. Os professores foram orientados a proceder a avaliação dos
componentes ofertados, com peso de 40%,, com a seguinte distribuição e classificação: l 0%
da nota atribuída à participação em fórum virtual e l O% em algum desafio pelo AVA, 10%
de participação (3,0% corresponde a navegação no ambiente, 3,5% na entrega dos desafios e
3,5% na entrega dos exercícios) e 1O% da nota na realização de atividades também via A VA.
Aos professores foi dado a autonomia para o uso de metodologias de aprendizagem de acordo
com o conteúdo proposto no seu planejamento e realizar o fechamento da avaliação com base
nesses critérios até 30 de maio de 2020. A prova com peso correspondente a 60% da
avaliação será realizada em agosto de forma presencial, após o período de revisão dos
conteúdos também na modalidade presencial, quando retornarmos às atividades a
partir de 03 de julho de 2020.
Na oportunidade, reafinnamos o nosso compromisso e o nosso olhar sensível a todos que
perderam seus empregos ou tiveram redução salarial por conta do isolamento social. Para
tanto, estendemos as orientações transmitidas na reunião do Conselho de Alunos: os alunos
que se encontram em dificuldades para o pagamento de suas mensalidades procurem a
diretoria financeira, através do email cassiafsc@gmail.com e apresentem suas solicitações
com as comprovações para as devidas negociações e/ou encaminhamentos que se fizerem

necessários.

Essa Diretoria externa o seu agradecimento a todos os professores, coordenadores,
funcionários e alunos pelo esforço, dedicação, compreensão, solidariedade e parceria nesse

momento dificil pelo qual atravessa o país e o mundo.

Que Deus Proteja a todos!.
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