Caros Alunos
A FACCACI deseja a todos um 2021/1 de muito conhecimento, harmonia e esperança de dias melhores.
Devido ao isolamento social, novas metodologias estão sendo incluídas na rotina, e o ensino híbrido adotado
pela FACCACI, pode ser um aliado importante nesta jornada, uma vez que une a educação da forma como já
a conhecemos com a tecnologia.
A sociedade está em constante transformação e, consequentemente, as formas de aprendizagem também se
modificaram. As instituições de ensino precisaram ampliar sua visão de como as informações estão sendo
processadas no contexto social atual, que conta com uma forte presença do digital.
O ensino híbrido é a modalidade de ensino que combina práticas presenciais e remotas, por meio do uso de
ferramentas digitais. O ato de educar sempre permeou por espaços e tarefas diferentes, desta forma, vemos
que a educação sempre foi, em sua base, híbrida.
Esse tipo de ensino pode ser considerado uma proposta inovadora para a educação, visto que permite
a aplicabilidade de diversas formas de aprendizagem-ensino no dia a dia. Assim, nesse modelo, o estudante
pode ter acesso a aulas online ou presenciais, de acordo com a sua opção.
Registramos aqui algumas orientações para o reinício das aulas, que será no dia 22 de fevereiro de 2021.
Quanto às rematrículas:
Para maior segurança e exclusividade no acesso às aulas, o aluno deverá estar devidamente matriculado.
Organize-se com antecedência para que possa usufruir de suas aulas com tranquilidade. Qualquer
dificuldade para matricular-se, procurar a faculdade. O horário de atendimento é das 09h às 22h.
Quanto aos horários de aulas:
Das 18h30min às 20h10 e 20h20min às 22h. As aulas continuarão sendo gravadas. Na medida do possível,
fazer o intervalo em sala de aula com o objetivo de evitar aglomerações nos diferentes ambientes.
Quanto ao Sistema de Avaliação:
•

•
•
•

Permanece suspensa, temporariamente, a avaliação unificada. Toda disciplina deverá ter no mínimo
duas avaliações em cada bimestre. Fica a critério do professor quantos instrumentos avaliativos irá
utilizar para chegar a 10.0.
Todo instrumento avaliativo será postado no Portal do Aluno.
As datas das avaliações ficam a critério do professor, desde que não ultrapasse os prazos já estipulados
no Calendário Acadêmico da IES.
Todas as avaliações serão online, tanto para quem estiver nas aulas presenciais como nas aulas
remotas, evitando troca de materiais e automaticamente evitando qualquer possibilidade de
contágio. Caso algum aluno tenha dificuldade durante as aulas presencias com recurso tecnológico,
deverá comunicar a instituição para que providencie avaliação impressa para o mesmo.

Quanto à segunda chamada:
•

•

O aluno que não conseguir realizar a avaliação estipulada pelo professor, deverá utilizar o recurso de
segunda chamada e solicitar de acordo com o período estipulado no calendário acadêmico, disponível
no site da FACCACI. O aluno deverá solicitar via portal do aluno ou app, em ATENDIMENTO.
De acordo com Regimento Interno, Art. 94, § 2º - O aluno que deixar de comparecer a qualquer
avaliação pelos motivos elencados no § 3º, devidamente comprovado, poderá realizar essa verificação
em segunda chamada, desde que requerida, com a comprovação do motivo, no prazo previsto no
calendário acadêmico ou em caso de prova marcada pelo professor, em 48 (quarenta e oito) horas
úteis da realização da primeira chamada, mediante requerimento junto a Secretaria da IES, e paga a
taxa exigida. § 3º - Considera-se impedimento do aluno para comparecer a avaliação; a) internação
hospitalar própria ou de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo grau,
devidamente comprovada; b) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada
por atestado médico com carimbo do emissor com CRM; c) luto pelo falecimento de parentes ou afins
em linha reta e de colaterais até o segundo grau, comprovável pelo correspondente atestado de óbito;
d) convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou assemelhado,
devidamente comprovado; e) casamento devidamente comprovado; f) nascimento de filho
devidamente comprovado; g) escala de serviço, devidamente comprovada.

Quanto às Aulas Remotas:
•
•

Antes, durante ou após as aulas, os professores irão postar os materiais e avaliações no portal do
aluno, independente de já ter postado no Google Meet.
Sugerimos que os alunos acionem a câmera de vídeo para que haja uma maior interação entre
professor e aluno.

Quanto às Aulas Presenciais:
O aluno que optar por aulas presenciais, deverá:
•
•

Assim que chegar à FACCACI, dirigir para as salas de aula, evitando formar grupos em corredores e
escadas;
Permitir a aferição de temperatura;

•

Passar pelos tapetes sanitizantes;

•

Utilizar máscaras o tempo todo e conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a
boca e o nariz;

•

Portar máscara reserva;

•

Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;

•

Lavar periodicamente as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%,
principalmente após tocar superfícies de contato comum, tais como maçanetas, corrimãos e
bebedouros;

•

Levar seu próprio álcool em gel;

•

Levar sua garrafa de água;

•

Levar seu lanche, na medida do possível;

•

Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;

•

Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você e outra pessoa,
quando possível;

•

Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e cordões;

•

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

•

Não manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios;

•

Manter o ambiente o mais bem ventilado possível;

Quanto às aulas de dependência:
•
•

As disciplinas contempladas para as aulas de dependência, em sistema de DSP – Disciplina Semi
Presencial, bem como o respectivo cronograma serão divulgadas até o mês de março.
A FACCACI se reserva ao direito de só abrir turma com o mínimo de 05 alunos.

Quanto ao e-mail corporativo:
•

•

Alunos iniciantes receberão em seu e-mail pessoal um convite para se cadastrar em um e-mail
corporativo da instituição. O e-mail corporativo será nomesobrenomematricula@faccacionline.com
Todas as informações de acesso constarão no e-mail inicial que será enviado para o seu e-mail pessoal.
Caso não receba, procure a secretaria e/ou às coordenações.
Alunos de rematrícula que perderam sua senha ou não possuem o e-mail de acesso, deverá entrar em
contato com a secretaria.

Quanto ao acesso às aulas:

Participando das aulas - Google Meet (passo-a-passo)
Logando na sua conta corporativa faccacionline.com.br
1) Faça login em sua conta Google for Education (Gmail)
Na tela de login insira suas informações de usuário e senha

2) Após validar credenciais, você estará com acesso ao seu e-mail corporativo

3) Acesse ao seu portal do aluno, via App ou Web e clique em AULAS DO DIA. Você irá ver uma imagem
semelhante à de baixo, caso o professor já tenha disponibilizado o link aparecerá uma câmera conforme
imagem abaixo. Clique na câmera e você será direcionado a aula.
IMPORTANTE: Você só irá conseguir acessar a aula caso tenha logado no GMAIL com a sua conta
corporativa da FACCACI. Caso esteja logado com sua conta pessoal, efetue o logoff e acesse com a
conta corporativa.

Nesse momento de distanciamento, nossa união e parceria faz toda diferença. Quando cuidamos de nós,
cuidamos de todos! Que o semestre seja de sucesso para todos nós da FACCACI.

