Itaberaba, 06 de julho de 2020.

OFlClO CIRCULAR DG Nº0S/2020

Referência: Medidas Acadêmicas para Contenção do Coronavírus nas Instituições de
Educação Superior - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS POR
MEIOS DIGITAIS E APROVAÇÃO DO NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO

À Comunidade Acadêmica

A Diretoria Geral da Faculdade de Santa Cruz da Bahia - FSC, em atendimento à Portaria
MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, às normas de segurança para a contenção do
coronavírus nas Instituições de Educação Superior, às orientações de isolamento social do
Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde e às deliberações da Prefeitura
Municipal de Itaberaba, resolve manter a substituição das aulas presenciais por aula em meios
digitais, referente ao semestre 2020.1.
O seguinte CALENDÁRIO ACADÊMICO passou a vigorar a partir de 16 de junho de 2020:
MES

JUNHO

JULHO

CALENDARIO ACADEMICO 2020.1
EVENTO

PERIODO

Implantação do Novo Ambiente
Digital de Aprendizagem

16/06/2020 a 30/06/2020

Planejamento Docente das
Atividades no Ambiente Digital
2020.l
Orientações aos discentes com
distribuição do manual, roteiro e
senhas de acesso ao Ambiente
Digital Teams Sala de Aula

01/07/2020 a 07.07.2020

Revisão dos conteúdos
curriculares no ambiente digital
Renovação Matricula
Acadêmica 2020.2

03/07/2020 a 06.07.2020

08/07/2020 a 07/08/2020

08/0712020 a l 8/07/2020

MÊS

AGOSTO

EVENTO
Entrega do Portifólio/Relatório
de Atividades do Semestre
2020.1 - Peso 6,0
Avaliação (Prova) no Ambiente
Digital - Peso 6,0

PER IOD O
08/0 8/20 20 a 15/08/2020

08/0 8/20 20 a 15/08/2020

15/0 8/20 20
Entrega de TCC para a Banca
Examinadora
17/0 8/20 20
Live de Encerramento com
apresentação voluntária dos
Relatórios (haverá premiação
para os melhores trabalhos)
18/0 8/20 20 e 19/0 8/20 20
Provas Substitutivas
20/0 8/20 20 a 22/0 8/20 20
Provas Finais
CALENDARIO ACADÊMICO 2020.2
24/0 8/20 20
Início Semestre Letivo 2020.2

AGOSTO
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lamentação espe cífic a e aten derão às
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Que Deus Proteja a todos!
~~

P~ofa. Dra. Mari a Antonia Bran dão de And rade
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