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Caros Alunos,
O Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) é uma instituição
com compromisso social e possui como missão “Promover a formação
de profissionais competentes nas suas áreas de atuação, valorizando
as inovações científicas e tecnológicas, a partir de uma qualificação
com base humanística, que os habilite, como cidadãos conscientes e
éticos, a desempenhar o papel de críticos, construtores e
transformadores da sociedade”.
Neste sentido, a instituição cumpriu durante o primeiro semestre
deste ano seus compromissos acadêmicos através da oferta das aulas
por meios digitais (remotas), respeitando integralmente as normativas
do Ministério da Educação (MEC) e principalmente as disposições
legais - federal, estadual e municipal. Destaca-se que todas as
medidas adotadas visaram a garantia e manutenção da saúde de seus
alunos, professores, funcionários e comunidade.
Todavia, neste momento, com o conhecimento das primeiras ações
de flexibilização da quarentena na cidade de Teresina para o setor
educacional, a partir de 22 de setembro, e das medidas sanitárias a
serem adotadas, o UNIFSA tem condições de dar continuidade e
finalizar seu plano de retomada das atividades presenciais, a serem
implantadas, parcial ou integralmente, no segundo semestre.
Por respeito à saúde e em valorização à vida, o UNIFSA está
finalizando um Plano de Retomada de suas ações acadêmicas no que
se refere a orientações e medidas de biossegurança, bem como um
planejamento gradual e progressivo da retomada das atividades
presenciais.

Assim, com relação à retomada das atividades presenciais, a legislação e o cenário epidemiológico serão os balizadores ao eventual
retorno e que, quando ocorrer, será gradativo e sem qualquer prejuízo
à formação dos alunos UNIFSA. Contudo, no presente momento as
aulas presenciais ainda permanecem proibidas pela legislação, pela
Administração Pública e pelos órgãos de saúde.
Desta forma, considerando o cenário atual do nosso Estado e as
determinações governamentais, iniciaremos o Semestre 2020.2 no dia
10 de agosto, com a realização de atividades acadêmicas por meios
digitais (aulas remotas), permitidas pela Portaria MEC n. º 544/2020.
Seguiremos com aulas de forma síncrona (ao vivo), no horário e com o
professor da disciplina, por meio da plataforma Blackboard/
Collaborate.
A Plataforma Blackboard é uma ferramenta com a qual vocês já
estão familiarizados, uma vez que foi utilizada como apoio às aulas
presenciais e como Ambiente Virtual de Aprendizagem para as
disciplinas remotas. O Collaborate é um recurso da Blackboard que
permite a realização de encontros síncronos e que podem ser gravados para visualização posterior. Ambos podem ser acessados de
computadores de mesa, notebooks, tablets ou smartphones, a partir
do Academus.
O planejamento institucional visa um retorno com aulas remotas
até termos possibilidade e autorização para atividades presenciais em
nossa instituição com toda segurança possível. De forma gradual e
progressiva, retornaremos com aulas práticas e estágios, até uma
retomada de todas as disciplinas.
Estamos vivendo um cenário de pandemia, em que qualquer
tomada de ação implicará na análise de inúmeras variáveis, e o grande
desafio será atender ao maior número de expectativas possíveis, mas
visando sempre preservar a saúde de todos.

Tenham certeza de que os seus Coordenadores e professores, bem
como TODOS os colaboradores do UNIFSA, estão empenhados em
ajudá-los a conquistar os seus objetivos seguindo o calendário com
qualidade e cumprindo as medidas de proteção para enfrentar esta
situação momentânea e atípica.
Considerando as particularidades de cada curso de graduação do
UNIFSA, orienta-se que vocês consultem o Academus a partir do dia 16
de julho, onde será disponibilizado um informativo com as orientações
referentes a cada curso.
Por fim, parabenizamos a todos que continuam perseverando em
prol de sua formação acadêmica e desejamos que todos estejam bem
e com saúde.
Estamos juntos nesta jornada de aprendizagem! Contem conosco!

