NOTA OFICIAL – FACULDADE SUL FLUMINENSE
24 DE MARÇO DE 2020

Caros Alunos,
Estamos vivendo um cenário diferente no mundo. Nosso aprendizado não vai parar e este momento passará.
Quando passar, queremos que você esteja preparado e com toda continuidade acadêmica em dia. Nós da
Faculdade Sul Fluminense iremos utilizar de todo nosso acolhimento e união para que essa crise seja superada de
forma eficaz e através das nossas plataformas digitais.
Hoje, estamos todos separados, mas toda nossa equipe continua trabalhando a distância, elaborando estratégias,
revendo decisões, planejando ações e aplicando nosso conhecimento para chegarmos juntos no futuro.
Estamos com saudade de encontrar vocês, ver os seus sorrisos e os corredores cheios. Conte com a gente, com os
coordenadores, com os professores. Estamos aqui para evoluir junto com você!

AULAS VIRTUAIS
Nosso Corpo Docente e Coordenações de Curso, resguardados pela portaria 343/2020 do MEC, referente ao dia
19 de março de 2020, está trabalhando intensamente na implantação total dos conteúdos do semestre para que
estejam disponíveis na Plataforma Virtual enquanto perdurarem as aulas virtuais. Qualquer dúvida referente a
plataforma, envie e-mail para suportenead@fasfsul.com.br

CALENDÁRIO
O Semestre será cumprido! Nosso calendário é semestral e será mantido. O Semestre da FASF está em vigência e
asseguramos a todos que cumpriremos carga horária e dias letivos. Imediatamente após superarmos esta crise,
retomaremos nossas atividades presenciais.

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL
Alguns setores administrativos permanecem em funcionamento. São eles:
• Secretaria de 10H às 16H.
• Controle de Mensalidades de 10H às 16H.
Todos ambientes estão com atenção redobrada em higienização e limpeza.
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Caso precise de alguma informação extra quanto à documentação, pedimos entrar em
contato via e-mail para secretaria@fasfsul.com.br

FÉRIAS
Reforçamos que a suspensão das aulas presenciais, não será caracterizada como férias. Os professores estão
disponibilizando conteúdos através da Plataforma Virtual, fique atento(a).

PROVAS
As provas (P1) serão realizadas através da plataforma Moodle de modo que todos possam cumprir o calendários
que será proposto dia 26/3 através de comunicado por e-mail.
Não se preocupem, as avaliações serão realizadas obedecendo a critérios já definidos e de modo que nenhum
aluno seja penalizado em virtude da metodologia utilizada.

MENSALIDADES
Informamos que o pagamento das mensalidades será mantido. Conforme relatado acima, todo conteúdo
programático, carga horária e os dias letivos serão cumpridos. Estamos investindo em capacitação e
desenvolvimento da plataforma digital, oferecendo gradualmente todo conteúdo de aprendizagem e honrando
todos compromissos comerciais. Pedimos a compreensão na pontualidade dos pagamentos conforme emissão do
boleto da mensalidade.

CONSCIENTIZAÇÃO
Por fim, fazemos um apelo a todos para que procurem seguir todas as recomendações definidas pelos Órgãos de
Saúde, reforçando que esse é um momento de união e de buscarmos o nosso lado mais humano e positivo.
Estamos virtualmente conectados e imbuídos em um só propósito, oferecer comodidade e segurança ao nosso
alunado - é a nossa missão.
Nossos canais habituais de comunicação com a comunidade continuam plenamente ativos e, sempre que for
necessário estaremos à sua disposição.

