
 
 

PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS A SEREM ADOTADOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID19 

 

Caro aluno; 

 

O Centro Universitário Salesiano (UniSales) em razão da ameaça de propagação dos 

casos do novo Coronavírus (Covid-19) suspendeu as atividades acadêmicas presenciais a partir 

de 17 de março de 2020. Para evitar reposições prolongadas e grandes alterações no 

calendário acadêmico, resolve migrar, temporariamente, as atividades acadêmicas presenciais 

para a modalidade virtual a partir de 17/03/2020 pautados na Portaria n. 343, de 17 de março 

de 2020 do Ministério da Educação (MEC), a qual, entre outras resoluções, prevê: Art. 1º 

Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, 

por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites 

estabelecidos pela legislação em vigor, por instituições de educação superior integrante do 

sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto n. 9.235, de 15 de novembro de 

2017. 

Os procedimentos e ferramentas adotados pelo Unisales são: 

I – Utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Presencial – no portal do aluno para 

que os professores disponibilizem materiais de estudo, atividades, trabalhos, avaliações e a 

interação com os discentes por meio de Fóruns, Chats e Videoconferências (dentro do horário 

estabelecido para cada disciplina) 

II – Para as aulas síncronas, no dia e hora da disciplina, os professores poderão utilizar as 

plataformas de comunicação: 

 

Google Hangouts 

https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/products/meet/ 

Skype 

https://www.skype.com/pt-br/ 

Google Duo (até 8 pessoas) 

https://duo.google.com/intl/pt-BR/about/ 

Zoom 

https://zoom.us 

Webex 

https://www.webex.com.br 

 

 

https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/products/meet/
https://www.skype.com/pt-br/
https://duo.google.com/intl/pt-BR/about/
https://zoom.us/
https://www.webex.com.br/


 
 
Compete ao aluno: 

1- Participar, acompanhar e cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as atividades 

disponibilizadas pelo professor (AVA e outras ferramentas estabelecidas pelo 

docente); 

2- Acompanhar suas frequências e avaliações; 

3- Estar atento aos comunicados da Instituição em todos os canais de comunicação 

disponíveis. 

A fim de preservar a saúde da comunidade acadêmica, comunicamos que não haverá 

expediente no UniSales- Centro Universitário Salesiano. Essa medida  deve  permanecer até 

que o governo libere o funcionamento e o retorno das aulas. Os atendimentos relacionados à 

Secretaria, Financeiro ou assuntos acadêmicos podem ser feitos por meio do telefone 3331-

8500, chat ou e-mail do Fale Conosco no site unisales.br. 

Vitória, 23 de março de 2020 

 

Lis Helena P. Teixeira Paula 

Diretora Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


