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Orientações aos (às) alunos(as) a respeito das aulas não presenciais no 

período previsto de 18/03/2020 a 31/03/2020 

 

1 Apresentação 

De acordo com o comunicado da Diretoria da FAI, realizado em 17/03/2020, dando 

ciência sobre as providências da instituição para a prevenção do Coronavírus (COVID-

19), vimos, por meio desta, apresentar as orientações aos(às) alunos(as) a respeito das 

aulas não presenciais a serem realizadas no período previsto de 18/03/2020 a 31/03/2020.  

 

2 Orientações 

2.1 Data e hora da publicação no FAI Online 

No dia da semana previsto para aula da disciplina e até o início do horário dessa aula, o(a) 

professor(a) publicará o material da aula do dia no FAI Online.  

Esse material poderá ser composto por slides, vídeos, exercícios e outros itens de pesquisa 

e de tecnologias para complementar o conteúdo, como livros disponíveis na Biblioteca 

Virtual, Google Classroom e artigos de acesso gratuito e livre. 

 

2.2 Formato de identificação da aula 

Quando inserir o material da aula na página da disciplina no FAI Online, o(a) professor(a) 

indicará o dia da aula no cabeçalho.  

Por exemplo:     Aula do dia 23/03/2020 – Conteúdo e exercícios  

No material disponibilizado pelo(a) professor(a) existirá instruções sobre a unidade do 

plano de ensino de referência e atividades a serem realizadas pelo(a) aluno(a). 

O(a) aluno(a) deverá acessar esse material e fazer as atividades propostas pelo(a) 

professor(a). 
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2.3 Procedimentos para exercícios  

O(a) professor(a) poderá solicitar a resolução de exercício sobre o conteúdo da disciplina.  

Neste caso, ele definirá o conteúdo, forma de resposta e prazo de entrega do exercício. 

 

2.4 Meios de interação entre aluno(a) e professor(a) 

O(a) professor(a) abrirá um canal de comunicação com o(a) aluno(a) a fim de que seja 

possível a retirada de dúvidas e outras informações. 

O FAI Online tem recursos como “Avisos” que envia mensagens do(a) professor(a) para 

todos os alunos inscritos na disciplina. Existe também a opção “Fórum”, pelo qual o 

professor poderá propor atividades para que os(as) alunos(as) possam respondê-las no 

próprio fórum. 

 

3 Funcionamento da instituição durante o período de aulas não presenciais 

Neste período de aulas não presenciais, a FAI manterá a Secretaria, Tesouraria, salas de 

aula, laboratórios e Biblioteca em funcionamento, conforme horários já divulgados pela 

Diretoria até a presente data. 

 

4 Suporte operacional ao Corpo Discente 

Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação  

Telefone: 3473 3049     E-mail: Portal@fai-mg.br 

Setor de Comunicação 

Telefone: 3473 3013     E-mail: faicomunica@fai-mg.br 

 

5 Outras informações 

Novas orientações serão dadas de acordo com os desdobramentos da situação e por meio 

dos canais oficiais de comunicação da FAI. 

Santa Rita do Sapucaí, 17 de março de 2020. 




