
 

AOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA FSDB 

 

Manaus, 12 de junho de 2020. 

 

 Cordiais e afetuosas Saudações! 

Nosso desejo mais sincero é que todos (as) vocês estejam bem, com saúde e serenidade, 
juntamente com suas famílias e pessoas próximas, superando os problemas e desafios que esse 
momento de pandemia nos impõem. Àqueles(as) que tiveram alguma perda de parente ou 
pessoa querida, nossas condolências pela dor sofrida e nossa solidariedade na esperança da 
ressurreição. Institucionalmente temos convicção de que a resistência de cada um(a) de nós a 
essa pandemia, nos tornará pessoas mais fortes e, coletivamente, mais unidos e solidários uns 
com os outros. 

As últimas comunicações oficiais da diretoria FSDB ocorreram ainda no mês de março e 
abril e tiveram a finalidade de dar orientações sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas mediadas por tecnologias digitais aos(às) estudantes de graduação, e a suspensão 
momentânea das atividades acadêmicas aos(às) estudantes de pós-graduação. Tais orientações 
estavam e estão autorizadas pelas Portarias do Ministério da Educação N. 343, de 17/03/20 e 
N. 345 de 19/03/20, prorrogadas pelas Portarias N. 395 de 15/04/20 e N. 473 de 12/05/20.  

Esta comunicação quer dar indicações sobre a continuidade de nossas atividades 
acadêmicas, respaldadas pelo Parecer do CNE/CP N.5/2020, já homologado pelo MEC, bem 
como pelas deliberações do Governo do Estado do Amazonas que estabeleceu a data de 06 de 
julho a previsão de retorno gradual das atividades presenciais em Escolas e Instituições de 
Ensino Superior privadas, desde que sigam regras e protocolo de segurança e prevenção ao 
Novo Coronavírus. 

Foi com base nessas referências que demos início ao planejamento das atividades da 
FSDB para o 2º semestre 2020, a partir do mês de julho. Tal planejamento não nos exime da 
obrigação de atender determinações e ulteriores deliberações dos órgãos públicos de saúde e 
governamentais, primeiros responsáveis pela saúde e bem-estar da população. A FSDB 
cumprirá com todas as recomendações e obrigações exigidas, com total corresponsabilidade e 
cuidado pela vida de seus estudantes, professores e colaboradores. 

As informações e orientações que seguem visam esclarecer aspectos importantes da 
vida acadêmica dos cursos de graduação e de pós-graduação, e dizem respeito a procedimentos 
próximos a serem adotados, mas estão sujeitas a alterações impostas por medidas emergenciais 
dos órgãos públicos. 

1. CALENDÁRIO ACADÊMICO JUNHO/JULHO: O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
da FSDB aprovou algumas alterações no calendário acadêmico para atender 
necessidades: 

 DIAS 20 e 27 DE JUNHO (sábados letivos) – Reposição de horas/aula relativas 
aos dias 17 e 18 de março de 2020. 

 DE 17 a 24 DE JUNHO – Diagnóstico Institucional da Aprendizagem (consulta 
online aos estudantes de graduação). 

 DIA 30 DE JUNHO – ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE (Graduação). 



 

 DE 01 a 03 DE JULHO – Exames Especiais para acadêmicos (as) de graduação 
que não obtiveram média suficiente para aprovação. 

 DE 06 a 26 DE JULHO – Período de matrículas para o 2º semestre e Recesso 
dos Estudantes de Graduação. 

 DIA 11 DE JULHO – Retomada das Atividades da Pós-Graduação Unidade 
Leste. 

 13 a 24 de JULHO – Período de complementação da aprendizagem para 
acadêmicos (as) de graduação relativa ao 1º semestre. Início da Reposição de 
aulas práticas de Laboratório e dos Estágios Supervisionados. 

 DIA 14 DE JULHO – Retomada das Atividades da Pós-Graduação – Unidade 
Centro. 

 27 DE JULHO – INÍCIO DO 2º SEMESTRE LETIVO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 
Obs. Outras alterações do Calendário serão comunicadas no início do 2º/SEM. 

 
2. PROTOCOLO PARA O RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NA FSDB: Até o dia 

22 de junho, a FSDB pretende publicar em seu site e redes sociais o Protocolo 
Institucional de Prevenção e Enfrentamento da COVID-19, atendendo as orientações do 
poder público. Nele estarão descritas as normas, regras e procedimentos 
administrativos e acadêmicos que deverão guiar o retorno gradual e planejado das 
atividades presenciais na FSDB. O protocolo terá que ser assumido e seguido, obrigatória 
e responsavelmente, por todos (as) que adentrarem o ambiente físico da FSDB. 
 

3. MODALIDADES DE ENSINO E RETORNO GRADUAL: A FSDB adotará e se adequará às 
condições de ensino que serão possíveis, atendendo as exigências dos órgãos 
competentes quanto ao distanciamento dentro do ambiente institucional. Assim, no 
retorno, poderá adotar a modalidade presencial, a modalidade remota/digital ou a 
modalidade mista/hibrida, isto é, as duas concomitantemente. O retorno, portanto, será 
gradual e obedecerá normas de prevenção. Todos serão comunicados previamente 
dessas medidas. 
 

4. DIFICULDADES ACADÊMICAS PESSOAIS GRAVES DO 1º SEMESTRE: As aulas 
mediadas por tecnologias durante parte do semestre, certamente provocaram ou 
revelaram dificuldades não previstas para alguns estudantes. Não é para desanimar por 
causa disso. Pedimos que situações particulares graves vividas, que impactaram muito 
negativamente os estudos, sejam comunicadas aos Coordenadores de curso e à 
Secretaria Acadêmica (E-mail: secretaria@fsdb.edu.br), até o dia 25 de junho, para que 
sejam registradas, analisadas criteriosamente e oferecidas alternativas de solução, 
sejam elas próximas ou remotas. 
 

5. MENSALIDADES ATRASADAS: A FSDB sempre se demonstrou atenta e sensível às 
necessidades de seus estudantes. O desconto dado na pandemia foi uma prova disso. 
Assim, orientamos aqueles(as) estudantes que estão com dificuldades para quitar seus 
débitos com a faculdade, que procurem o quanto antes nosso setor administrativo para 
dialogar, buscar alternativas de solução e continuar os estudos. Não tranque ou desista 
de seu curso antes de um diálogo direto e/ou pessoal com a FSDB. Entre em contato: 
3131-4100 (fone); 98442-2536 (Whatsapp); daf@fsdb.edu.br (E-mail). Horário de 
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atendimento: das 15:00 às 20:00. Lembrem-se: a FSDB precisa ter condições para 
continuar suas atividades.  
 

6. (RE)MATRÍCULAS ONLINE PARA O 2º SEMESTRE: Para evitar deslocamento e 
aglomeração de pessoas no período de matrículas, será disponibilizado este serviço 
alternativo, no portal da FSDB. 

 

Esperança e otimismo no futuro. Mais do que nunca nossos olhares precisam estar 
voltados para o nosso futuro, pessoal e coletivo. Vamos conviver por mais algum tempo com 
essa pandemia e seus efeitos, mas isso não pode/não deve nos impedir de continuar nossos 
projetos de vida. Essa crença deve nos alimentar e mover. 

Que o Deus da Vida esteja sempre conosco, renove nossa humanidade e nosso 
entusiasmo. 

Com estima, 

Prof. Dr. César Lobato Brito 
Diretor da FSDB 


