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COMUNICADO OFICIAL  

RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 2020-2 

Prezados Acadêmicos FaSF: 

Em tempos de Pandemia e ao finalizarmos o primeiro semestre letivo, a Direção Geral, Direção Acadêmica, 

Vice-direção, CONSEPE, NAPP, COORDENADORES DE CURSO e DOCENTES, vêm externar suas 

considerações e esclarecimentos. Inicialmente, o agradecimento. Absolutamente necessário aos 

acadêmicos FASF, que não mediram esforços para também se reinventarem como estudantes e como 

pessoas...  

Sabemos o quanto esses longos dias têm sido difíceis. Somos seres sociáveis, nossa essência nos leva a 

convivência e o distanciamento pode acarretar muitos efeitos. Mesmo assim nos fizemos presentes, “solidões 

conectadas”, como denominam alguns sociólogos, como é difícil conviver sem um abraço! Houve também o 

desafio de se adaptarem a uma nova rotina acadêmica dentro de seus lares ou trabalhos, diante da 

impossibilidade de manter os processos habituais de ensino-aprendizagem, vocês (re) aprenderam a 

aprender, nesse formato de maneira totalmente mediada. Sabemos que não está sendo fácil, mas vocês 

foram e continuarão sendo brilhantes. Para a FaSF foi desafiador adaptar em tempo recorde, o 

funcionamento integral da faculdade e pela atuação igualmente brilhante, dos nossos docentes. 

Cabe agora traçar os rumos para o próximo semestre com a mesma seriedade e cuidado com a saúde de 

todos que tivemos desde o primeiro momento em que estivemos impedidos de continuar com as atividades 

na forma presencial. A FaSF toma suas decisões de forma segura e com base no respeito aos alunos, 

docentes, colaboradores e também aos Decretos, Portarias e orientações das autoridades governamentais. 

Assim continuará sendo com a questão de retomada das aulas. Seguindo a Portaria nº 544, de 16 de junho 

do MEC que autorizado aulas remotas até 31/12/2020,  inicialmente, até que as autoridades públicas 

autorizem nosso retorno presencial ou híbrido, estaremos utilizando a Plataforma Moodle, com uma nova 

formatação, mais segura e dinâmica, o que vai proporcionar maior segurança e comodidade a todos. 

Importante salientar que toda a nossa Plataforma MOODLE, foi reformulada para melhor atender as 

demandas do ensino remoto, presencial ou hibrido. Tutoriais para o aluno estarão disponíveis, assim como 

todo o apoio do NEAD e NAPP.  

Informes NEAD: 

× endereço da plataforma : http://ead.fasfsul.com.br/ava/ 

× acesso: matrícula e senha atual – liberação 10/08. 

Se você notar que melhorias são necessárias, não deixe de nos contar por meio dos canais de atendimento. 
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A FaSF não parou! Saúde e Educação podem caminhar tranquilamente juntas. Nossos protocolos de 

segurança foram elaborados por especialistas e estão sendo estruturados com todo o cuidado necessário.  

Salientamos que nossa Plataforma MOODLE, está sendo reformulada para melhor atender as demandas do 

ensino remoto, presencial ou hibrido. Estamos com Manuais preparados para atender as exigências e 

adequações necessárias, bem como seguindo orientações do MEC nas ações para a Educação Superior.  

A FaSF NÃO PAROU, e vocês fazem parte dessa nossa conquista ! Saúde e Educação podem e devem 

caminhar juntos de forma responsável e segura por isso a FaSF está amparada em protocolos de Segurança 

Sanitária por especialistas investindo em infraestrutura com realocações de novos espaços.  

Esperamos nos encontrar em breve, com saúde e energia para os próximos passos dessa 

caminhada! Afinal o mundo mudou e a FaSF não parou, com você! 

 

 

Direção Geral – Direção Acadêmica – Vice-Direção - Coordenações de Curso - CONSEPE – NAPP                        

 Volta Redonda, 05 de agosto de 2020. 


