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Informe à Comunidade Acadêmica 

 

 

O Centro Universitário Assunção – UNIFAI, considerando os desdobramentos provocados 

pelo COVID-19, informa que as atividades acadêmicas estão ocorrendo em caráter excepcional, por 

meio de atividades domiciliares, disponibilizadas em nossa plataforma digital. Essa medida é 

baseada, na Portaria MEC / GM nº 343 de 17/03/2020 e legislação complementar, e visa a 

preservar a comunidade do UNIFAI em meio a este grave problema de saúde pública.  

Nesse Regime Excepcional por Contingência, os alunos têm recebido um plano de trabalho, 

por disciplina, no Portal Acadêmico (Portal Fundasp - RM). Além disso, os professores dos 

diferentes cursos têm utilizado, de acordo com as especificidades das disciplinas, outras 

ferramentas como o Teams Oficce 365, aulas gravadas em áudio e disponibilizadas no WhatsApp, 

para o grupo da classe, Slides em Power Point, textos, exercícios, aulas pela plataforma Zoom, 

Skype, e-mails, videoaulas que são disponibilizadas em seus canais do You Tube, conteúdo no 

Google Drive, no One Drive, videoconferências no Hangouts, entre outras ferramentas. Todo o 

trabalho é acompanhado pelos coordenadores, segue o plano de ensino das disciplinas e é, 

também, avaliado pelo aluno, por intermédio dos representantes de turma. 

O empenho dos nossos professores e dos alunos tem sido grande e, em função disso, 

definimos, em conjunto, usar os exercícios e produções dos alunos neste período, como nota da 

primeira avaliação, referente ao primeiro bimestre. 

Para que o estudante tenha respaldo para fazer seus estudos e trabalhos, além dos textos 

produzidos pelos professores e/ou indicados e postados por eles, no nosso Portal Acadêmico, a 

equipe da Biblioteca do UNIFAI tem disponibilizado boletim on-line com informações atualizadas 

diariamente, renovado empréstimos, feito atendimento ao público, via e-mail, inserido links de 

livros de domínio público, de periódicos científicos gratuitos e de Bibliotecas virtuais. Realiza a 

curadoria de conteúdos e plataformas gratuitas e divulga essas informações pelo WhatsApp de 

professores e alunos. Tem disponibilizado, também, TCCs em PDF. 
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Outra preocupação da reitoria do UNIFAI é que nosso aluno tenha canais para tirar suas 

dúvidas em relação aos setores de Secretaria, Financeiro, Informática e Ouvidoria. Para isso, 

mantém no Portal do UNIFAI, em nosso site, o FALE CONOSCO. Lá, o aluno pode colocar o assunto 

que necessita esclarecer e o setor responsável entrará em contato para atendê-lo. Outro 

procedimento, em caso de necessidade, é o e-mail centraldeatendimento@unifai.edu.br que é 

aberto pela secretaria e, após avaliação do conteúdo, direciona ao setor correspondente para 

pronto atendimento ao estudante. 

A reitoria mantém reuniões semanais com os diversos setores administrativos e com os 

coordenadores de cursos, para avaliar os trabalhos e para aperfeiçoá-los. 

A nossa proposta, como sempre, é a de que o nosso aluno receba um ensino de qualidade, 

mantenha relações diretas com seus colegas, professores, coordenadores, mesmo que de forma 

virtual, e se sinta acolhido neste momento tão difícil. 

Manteremos todos informados sobre as ações do nosso Centro Universitário, e as 

orientações serão dadas pelos canais oficiais de comunicação. Temos certeza de que juntos iremos 

superar este momento delicado, com o apoio de todos. 

Lembramos que todos devem seguir as orientações das autoridades de saúde e evitar sair 

de suas casas, para conter a proliferação do Coronavírus. 
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