
 

 

NOVO COMUNICADO OFICIAL: RETORNO DAS AULAS NO SEMESTRE 2021/1 

 

Para toda comunidade acadêmica,  

 

A Faculdade Multivix informa que tendo comunicado a ferramenta de “Transmissão ao vivo 

das aulas”, muitos alunos sinalizaram a intenção de voltarem a frequentar as aulas 

presencialmente. 

 

Estamos ansiosos com o retorno de todos e queremos revê-los em breve. Entretanto, 

sabemos que a Pandemia da COVID-19 ainda não acabou e precisamos continuar seguindo 

as orientações governamentais e atento aos mapas de risco constantemente divulgados. 

 

Dessa forma, para o início do semestre 2021/1, visando atender os protocolos de segurança 

atuais, informamos que nos encontros presenciais, as turmas serão divididas em grupos de 

acordo com o número de estudantes matriculados e a capacidade das salas (respeitando o 

distanciamento social).   

 

Esses grupos irão se revezar entre aulas presenciais na faculdade e, aulas on-line que 

serão transmitidas via plataforma Teams  (videoconferência) diretamente da sala de aula. 

Não haverá repetição de conteúdo ministrado. O grupo que estará em casa de forma 

remota, terá o mesmo conteúdo de quem está na sala de aula fisicamente de forma 

simultânea (Trasmissão ao vivo).  

 

A coordenação do seu curso irá disponibilizar o cronograma com o revezamento dos grupos 

de alunos matriculados de cada turma, o qual deverá ser respeitado, visando a garantia de 

segurança de todos. 

  

Relembramos que, para o semestre de 2021/1 a cláusula regimentar que estabelece o 

critério de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência mínima permanece suspensa para 

quem optar em permanecer de forma remota ou esteja na semana remota de acordo com o 

calendário proposto para os Grupos. Ou seja, será considerada facultativa a presença nas 

aulas remotas (para o aluno que não optar comparecer presencialmente). Ficando a aula 

disponível ao aluno após aula no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/MOODLE).  

 

A coordenação de curso entrará em contato com todos os alunos para confirmação da 

intenção do aluno em retornar as aulas presenciais. Aos alunos que confirmarem que 



 

 

estarão presentes de forma presencial, será levado em consideração o critério da cláusula 

regimentar de 75 % de frequência mínima. Ou seja, aqueles alunos que confirmarem que 

estarão presentes no formato presencial, será cobrado a presença. 

 

Ressaltamos que o aluno do grupo A que esteja com aula remota, não poderá participar da 

aula presencial do grupo B ou vice-versa. 

 

Caso o aluno em um primeiro momento informe que não tem interesse em voltar no formato 

presencial, ou seja, que permanecerá remotamente, demonstre interesse em retornar 

presencialmente, deverá comunicar a coordenação de curso com no mínimo 72 horas de 

antecedência, para que dê tempo de um novo planejamento para a sala de aula. 

 

A Multivix informa que a abertura de seu espaço físico para as aulas se dará seguindo todos 

os protocolos de Segurança, tomando todos os cuidados necessários ao combate a COVID-

19 com funcionários e alunos devidamente capacitados.  

 

Dessa forma, informamos que dentro das salas de aula alunos e professores devem 

obedecer rigorosamente às normas de distanciamento social, respeitando as carteiras 

sinalizadas para não sentar. Todos deverão obrigatoriamente utilizar máscaras em toda a 

Faculdade. E, os aparelhos de ar condicionado estarão desligados e as janelas abertas, 

para favorecer a circulação de ar por meio de ventilação natural. 

 

Informamos ainda que, para evitar aglomeração, o intervalo das aulas deverá ser cumprido 

pelo aluno dentro da sala de aula. Haverá colaboradores da Faculdade Multivix o tempo 

todo circulando nos espaços em comum para que todas as regras do protocolo sejam 

cumpridas e assim, evitemos a disseminação do vírus. 

 

Estamos empenhados em mantê-los atualizados constantemente durante todo o processo e 

que havendo novas orientações dos Órgãos Governamentais os manteremos informados.  

 

Que Deus abençoe sempre a vida de todos!  

Esperamos que estejam com saúde e esperamos revê-los em breve. 

Cordialmente, 

 

Tadeu Antônio de Oliveira Penina 

Diretor Executivo 


