
O UNIFSA está adequando os seus serviços a �m de proteger a comunidade acadêmica e 
evitar prejuízos a todos durante esse período de pandemia do Covid-19.

A partir do dia 25/03/2020 teremos aulas via plataforma Blackboard.

Em caso de dúvidas, solicitar informações ao NEAD sobre a plataforma ou através do email:
unifsahelp@unifsa.com.br

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O momento é de adaptação para todos nós. Estamos vivendo uma situação singular e 
fazendo todo o esforço possível para adequar nossas ferramentas e metodologias de 
ensino.

1) COMO ACESSAR A PLATAFORMA ? 

Aulas e atividades acadêmicas serão via plataforma Blackboard, que você acessa via acade-
mus online. Após entrar com sua matricula e senha, você vai receber as orientações e ativi-
dades do seu professor da disciplina.

2) LEMBRE-SE: 

O melhor canal de comunicação é o seu professor! O momento pede compreensão, 
esforços adicionais e empatia da parte de todos para a superação de tudo isso que estamos 
vivendo. Conte conosco! Contamos com vocês!

3) COMO SERÃO AS AULAS? 

As aulas foram planejadas conforme plano de ensino e aprendizagem, via plataforma 
Blackboard, sob orientação e supervisão do professor de sua disciplina.

4) QUE HORAS AS AULAS ACONTECERÃO? 

As aulas estarão disponíveis na plataforma Blackboard com horários, atividades e crono-
grama acordados pelo professor da disciplina. Reiteramos que esta decisão está de acordo 
com a portaria n°  343 do MEC e que buscamos soluções adequadas para uma situação tão 
atípica como esta que o mundo está passando!

5) COMO ACESSAR A PLATAFORMA BLACKBOARD? 

Via academus online, com sua matrícula e senha.

6) NÃO TENHO COMPUTADOR EM CASA E AGORA ? 

Neste caso, converse com seu professor. Ele ou a equipe NEAD mandarão a atividade no 
seu Whatsapp ou academus online. Ou acesse pelo celular, no app da Blackboard. 

7) E OS ESTÁGIOS E ATIVIDADES PRÁTICAS DAS MINHAS DISCIPLINAS? 

Os estágios e atividades práticas estão suspensos até o retorno das atividades acadêmicas. 
Ambos serão ofertados no momento que voltarmos à normalidade, após autorização dos 
órgãos competentes. 

8) COMO SERÁ A REPOSIÇÃO DAS AULAS? 

Via plataforma Blackboard ou após o retorno das atividades, com datas de�nidas posterior-
mente.

9) E COMO SERÃO AS PROVAS ? 

Na plataforma teremos atividades avaliativas. As provas serão reorganizadas e reagendadas 
após nosso retorno às atividades acadêmicas.

10)    E MINHA ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO - TCC?

Serão mantidas, via e-mail. Entre em contato com seu orientador.

11)   NUNCA FIZ EAD... E NÃO QUERO MEU CURSO A DISTÂNCIA?
 
Fique tranquilo! Seu curso continua sendo presencial!! Mas vamos combinar que, diante do 
que estamos vivendo em nível mundial, precisamos de medidas inovadoras e que não 
prejudiquem nossos alunos. 
Vamos retornar às atividades normais presenciais assim que as autoridades permitirem. 
Estamos seguindo a portaria n ° 343 do Ministério da Educação e o decreto número 18.901, 
de 19 de março, do Governo do Estado do Piauí. Então vamos usar meios e ferramentas 
tecnológicas para minimizar os prejuízos da comunidade acadêmica.
Nosso compromisso  e qualidade continuarão os mesmos. Os professores e toda a estrutura 
de colaboradores administrativos estarão disponíveis, e trabalhando, no mesmo tempo 
que eles estariam presencialmente. Precisamos colaborar uns com os outros para reduzir os 
impactos. Aqui no Unifsa somos uma grande família e, assim como você, todos que depen-
dem, direta ou indiretamente, da instituição estão compromissados em passar por essa 
fase da melhor maneira possível.

SABEMOS QUE TUDO PASSA... E LOGO LOGO ESTAREMOS DE VOLTA AOS CORREDORES E 
SALAS DE AULA DO UNIFSA!!!
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