
 

Prezados (as) Acadêmicos (as) dos Cursos de Graduação da FSDB, 

Cordiais Saudações! 

 

Espero que todos estejam bem, com suas famílias, não obstante a grave situação da saúde 

pública pela qual estamos passando, que nos deixa perplexos e condicionados a viver em isolamento 

social. Precisamos de serenidade, bom senso e muita corresponsabilidade para gerir nossa vida 

pessoal, familiar, profissional e institucional. 

Comunico que, com base nas orientações e medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, 

Ministério da Educação e Governo do Estado do Amazonas, as AULAS PRESENCIAIS DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PERMANECERÃO SUSPENSAS POR MAIS 15 DIAS, DE 01 

A 15 DE ABRIL. Todavia, AS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM MEIOS DIGITAIS TERÃO 

CONTINUIDADE, conforme Portaria 343 do MEC. 

 Em função disso, peço a atenção e a solicitude de todos (as) para os esclarecimentos e 

comunicações que seguem: 

1. É importante lembrar que OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FSDB NÃO DEIXARAM 

DE SER PRESENCIAIS por estarmos utilizando, excepcional e temporariamente, 

ferramentas digitais e/ou TIC’s para mediar o processo de ensino-aprendizagem. Fazemos isso 

por imposição do isolamento social e com autorização do MEC. 

2. O processo ensino-aprendizagem mediado por tecnologias digitais exige, necessariamente, 

uma APRENDIZAGEM MAIS ATIVA E AUTÔNOMA POR PARTE DO 

ESTUDANTE. Mesmo compreedendo que muitos estudantes não estão habituados a isso, 

sabemos que com autodisciplina, organização e responsabilidade, todos são capazes e 

conseguem dar conta das atividades e aprendizagens a serem feitas em cada disciplina, 

dedicando ao estudo um tempo, ao menos igual ao das aulas presenciais. Aconselhamos não 

deixarem aulas/atividades pendentes de uma semana para outra. 

3. AS DISCIPLINAS ESTÃO SEGUINDO OS PLANOS DE ENSINO elaborados pelos 

professores. Portanto, os conteúdos formativos de cada disciplina, previstos no Projeto 

Pedagógico de curso, estão sendo trabalhados. Caso haja alguma perda nesse sentido, haverá 

reposição/revisão, quando do retorno às aulas presenciais. 

4. A partir do feedback que recebemos durante os primeiros 15 dias de suspensão, decidiu-se 

pedir aos professores que organizem e postem suas AULAS/ATIVIDADES NO HORÁRIO 

SEMANAL DE CADA DISCIPLINA. Isso para evitar acúmulo/sobrecarga de atividades e 

permitir aos professores organizarem seu trabalho e interagirem com os acadêmicos, 

possivelmente, no horário previsto para suas aulas. Esse material didático estará disponível 

para acesso remoto, já que, por várias razões, resulta dificil reunir simultaneamente uma turma 

inteira numa plataforma digital, por exemplo, para ter aula em tempo real. 

5. As FERRAMENTAS DIGITAIS PRIVILEGIADAS PELA FSDB são: Portal Acadêmico 

da FSDB, Google Class Room, Hangouts e Email. Cada professor tem autonomia para utilizar 

essas tecnologias. O importante é que cada estudante tenha acesso a ao menos uma delas e 

continue seus estudos. As possíveis dificuldades encontradas com as tecnologias devem ser 

comunicadas diretamente aos professores/coordenadores, para que busquem soluções. 

6. Estamos pedindo aos PROFESSORES QUE DEFINAM MELHOR AS 

FORMAS/HORÁRIOS DE COMUNICAÇÃO COM OS ESTUDANTES PARA 



 

INSTRUÇÕES, EXPLICAÇÕES E DÚVIDAS. Sugerimos o horário normal de suas  aulas, 

mas as turmas/representantes podem acertar isso diretamente com o professor (a). 

7. Os SERVIÇOS DE SECRETARIA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA E CAIXA ESTÃO COM HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 15:00 

ÀS 20:00. Para seguirmos as orientações das autoridades sanitárias que solicitam evitar 

aglomerações de pessoas, biblioteca e laboratório estão disponibilizando E-mails para 

organização da frequência. São eles: Biblioteca (bibliotecafsdb@gmail.com) e Laboratório 

(laboratorio@fsdb.edu.br). Portanto, solicito àqueles que realmente precisam desses serviços 

que enviem um email para agendamento, pelo menos um dia antes à sua ida à FSDB. Por 

razões óbvias, não estamos permitindo reuniões de grupos/equipes na biblioteca; apenas 

empréstimo/devolução de livros e estudo individual, se for realmente necessário. Da mesma 

forma o laboratório, com 30% de sua capacidade, isto é, 13 estudantes de cada vez. 

8. O setor administrativo-financeiro, após análises e ponderações sobre a situação que estamos 

vivendo e as possibilidades da instituição, está oferecendo MELHORES CONDIÇÕES E 

DESCONTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE. Assim, o vencimento fica 

prorrogado até o dia 20 de abril, com mais 10% de desconto. Todavia, para quem fizer o 

pagamento até o quinto dia útil do mês de abril, terá, além do desconto que já possui (50%), 

mais o desconto de antecipação e mais os 10% que estão sendo oferecidos. Para saber o valor 

do seu curso ligue para o setor financeiro da FSDB, no horário de expediente. Essa proposta 

é válida, inicialmente, para o mês de abril e será reavaliada posteriormente. 

  

Meus amigos e amigas, como diretor da FSDB quero expressar meu agradecimento pelo modo 

como vocês estão enfrentando esse momento e a mudança de metodologia de estudos, utilizando 

tecnologias digitais. Tenhamos confiança! Iremos superar essa situação e logo logo voltaremos a nos 

encontrar, para continuar nossas atividades presencialmente. Não desanimem! Não desistam por 

motivos circunstanciais e facilmente superáveis! Tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, 

alcançaremos nossos objetivos, entre eles a formatura. Comuniquem suas dificuldades aos seus 

coordenadores/professores. Eles irão encontrar formas de ajudar e dar suporte. 

 

Coragem, Entusiasmo e Esperança! 

Deus, que nunca nos abandona, esteja conosco e com nossas famílias. Amém! 

Grande Abraço 

Com estima, 

 

 

Prof. Dr. César Lobato Brito 

Diretor da FSDB 
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