
 

 

 

PREVENÇÃO E CONTENÇÃO  

AO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Comunicado 07/2020 

 

Dispõe sobre o início do segundo bimestre e orientações sobre aulas 

 

A FACULDADE GRANTIETÊ, nos  termos autorizados pela portaria nº 343 de 

17/03/2020 e 345 de 19/03/2020 e da Medida Provisória nº 934, de 01 de abril de 2020 

do Ministério da Educação, e em razão da pandemia do Coronavírus – COVID – 19, 

comunica: 

 

1. A partir de segunda-feira (13/04) iniciaremos com aulas on-line AO VIVO para todas as 

disciplinas conforme horário das aulas dos professores, seguindo dessa forma, nas 

semanas subsequentes, até o retorno das atividades presenciais. 

2. A postagem de vídeos e textos de apoio previstos para serem postados semanalmente, a 

partir de segunda-feira, continuam no mesmo cronograma, e esses vídeos passam a ter 

um papel complementar a aulas, à critério do professor.  

3. O professor deverá usar as ferramentas de web-conferência que lhe for mais conveniente, 

e a faculdade terá à disposição equipe de apoio para orientações e dúvidas. 

4. Os materiais de apoio (vídeos, slides, textos, artigos, filmes, etc.) deverão, 

obrigatoriamente, serem colocados nas respectivas salas de aula do Sistema Acadêmico 

GENNERA com o seguinte formato padrão: (AULA Nº_ DISCIPLINA__ CONTEÚDO__ 

DATA__). 

5. O link para a aula ON LINE AO VIVO será disponibilizado com antecedência aos alunos 

através do Sistema Acadêmico GENNERA conforme indicado no “item 4” deste 

comunicado, seguindo a alocação dos docentes/disciplinas/semestres de acordo com o 

horário vigente para o 1º semestre de 2020. 

6. As aulas serão GRAVADAS e armazenadas no Google Drive nas respectivas pastas 

Galileu e Grantietê. (Links enviados aos professores). 

7. Os vídeos serão convertidos para a plataforma VIMEO e disponibilizados para acesso dos 

alunos depois das aulas ao vivo, via link disponibilizado no Sistema Acadêmico GENNERA. 

8. Os alunos que necessitarem poderão assistir as aulas ON LINE ou GRAVADAS nas 

dependências do Campus I em horário e datas pré-agendadas 

9. Alunos que não possuam acesso às atividades on line podem solicitar os materiais na 

secretaria da faculdade ou utilizar as dependências dos laboratórios da faculdade em 

horários agendados. 

Reforçamos nosso empenho e compromisso com nossos alunos e enfatizamos que não haverá 

nenhum prejuízo para as atividades acadêmicas do semestre letivo de nossa faculdade. 

Barra Bonita, 08 de Abril de 2020 

Direção da Faculdade Grantietê  
 


