INFORMATIVO
DO ALUNO

Eu sei que você já sabe,
mas não custa lembrar...
Estamos sempre em movimento,
preocupados com a continuidade de seu
aprendizado e com o seu bem-estar.
A Rede UniFTC, por conta do Coronavírus (Covid-19),
antenada com a adoção de medidas voltadas para o
cuidado da saúde de todos, compreendendo que o
isolamento social é um dos meios eficazes para a
contenção da pandemia e segundo critérios do Ministério
da Educação, Portaria nº 343 de 17 de março de 2020, para
manutenção das aulas, comunica que o espaço de sala de
aula passará a ser espaço de aula digital em movimento,
onde a aula de cada professor irá até o encontro de nossos
estudantes.

O nosso movimento pelo
conhecimento será retomado na
próxima segunda-feira, dia 23 de
março, com aulas mediadas pelo
uso de tecnologia, em nosso
Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), o Blackboard
Collaborate.

COMO FAREMOS?
As aulas teóricas ocorrerão em Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, o Blackboard, e serão mediadas
pelo uso da tecnologia para a realização das
atividades acadêmicas promovendo a integração de
múltiplas linguagens e recursos;

Menu DISCIPLINA / AMBIENTE VIRTUAL

OLHA QUE BACANA:
Elaboramos este material com as
informações básicas do percurso que você
deverá fazer para dar andamento aos
seus estudos durante este período.
Ah! Você poderá estudar em casa, sozinho
ou com seus colegas, num novo ambiente
cheio de interatividade e
aprendizagem significativa.

Importante!
Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para que as
aulas teóricas presenciais ocorram nas salas de aula digital com o
mesmo compromisso e padrão de qualidade UniFTC.

ATENÇÃO!
É muito importante que você siga
o Roteiro de Estudo Dirigido
proposto pelo professor e não
esqueça de responder
semanalmente as Atividades de
Consolidação do Conhecimento ACC.
Tudo isso será importante para o
cumprimento da Carga Horária
da disciplina.

MUITO
IMPORTANTE

TEMOS MAIS ALGUMAS ORIENTAÇÕES
Os professores disponibilizarão semanalmente,
no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Roteiro
de Estudo Dirigido e os Materiais de Apoio das
disciplinas que você está regulamente
matriculado em 2020.1.

VOCÊ TERÁ ACESSO A:
Livros didáticos e artigos científicos;
Vídeos Explicativos e links importantes;
Tarefas e atividades de consolidação do
conhecimento.

VOCÊ SABIA?
Nossa biblioteca virtual tem uma variedade de
livros a sua disposição e conta com um acervo
totalmente informatizado de livros técnicos e
obras de referência.
Você pode acessar pelo Portal do Aluno Sistema Lyceum: https:/
/aluno.ftc.edu.br/
Clique na aba
Biblioteca e
escolha uma das
nossas Bibliotecas
Virtuais.

IMPORTANTE
1) Acesse o Portal do Aluno (na aba AVISO) e

encontre os Tutoriais de Orientação para o uso
do nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA.

2) Acesse o Ambiente Virtual de

Aprendizagem - AVA no dia e horário das suas
aulas.

3) Realize as atividades propostas e poste na
data definida pelo(a) Professor(a).

4) Utilize o espaço do fórum para esclarecer

dúvidas com os professores das suas disciplinas.

IMPORTANTE
5) As avaliações presenciais (VA 1 e VA 2) estão

mantidas conforme calendário acadêmico.

6) A organização para aplicação das

avaliações será divulgada posteriormente.

7) Durante o período de suspensão das aulas

no ambiente presencial os Professores,
Coordenadores de Curso, Assessor Pedagógico e
Direção estarão à disposição de todos para dar
suporte ao uso das ferramentas tecnológicas,
dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos.

E SE SURGIR DÚVIDAS?
Você poderá entrar em contato
com os Professores e o
Coordenador de Curso que estarão
a sua disposição.
Continue movimentando o seu
futuro e realize as suas atividades
com excelência!

Nesse momento, nosso
movimento é pela transformação
através do conhecimento,
cuidado com a sua saúde e
prevenção forte.

Fique atento e acesse diariamente os canais oficiais da UniFTC,
Portal do Aluno, redes sociais, bem como seu e-mail, para se
manter informado.

