FACULDADE JK MICHELANGELO
FACULDADE JK DE TECNOLOGIA
COMUNICADO DA COORDENAÇÃO GERAL, COORDENAÇÕES DE CURSOS
E COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO AOS ALUNOS

ASSUNTO: RECONFIGURAÇÃO DO CALENDÁRIO E DAS AÇÕES
PEDAGÓGICAS A PARTIR DE 06/04/2020
● Calendário Acadêmico – As aulas irão até o dia 23 de maio para fechamento da
A1 e A2.
● Dia 10/04 Feriado - Sexta-feira da Paixão - 12/04 Páscoa. Não teremos
videoaulas.
● Mês de junho - retorno às aulas presenciais apenas para uma recuperação dos
conteúdos que foram dados nos meses de abril e maio e para ajudá-los,
principalmente, aqueles que não tiveram acesso às aulas por falta de
equipamentos em casa. alunos aprovados na A1 e A2 poderão participar das
aulas somente para recuperação de conteúdos perdidos, e não das notas. As
aulas serão obrigatórias para os alunos que não alcançaram a média para
aprovação na A1 e A2, estes farão a prova A3. OBS: O mês de junho será todo
de recuperação e o de julho para realização da A3.
● Faltas: não serão computadas faltas ou presenças nos meses de aula virtual,
mas em julho as faltas serão computadas normalmente para os alunos que não
obtiveram média para aprovação na A1 e A2. Nos meses de recesso, as faltas e
presenças deverão ser justificadas (JJJ) no unicollege.
● Aulas virtuais: o aluno deve tomar conhecimento do link da aula do professor
que, a partir de 06/04/2020, passa a ser fixo para cada UC. Cada coordenador
terá a tabela com os links para disponibilizar aos alunos no início da semana.
Mudanças de links serão informadas com antecedência.
● Conteúdos das Aulas virtuais: serão ministrados conforme material
disponibilizado no moodle;
● Duração das aulas virtuais: as aulas virtuais terão a mesma duração das aulas
presenciais. Noturno inicia-se às 19h15 e termina às 22h. Matutino inicia-se às
8h15 e termina às 11h15. O intervalo das aulas, fica a critérios dos alunos e do
professor, assim como a margem de tolerância para iniciar o conteúdo.
● Gravação das vídeo aulas: utilizem a gravação de aulas do meet e
compartilhem primeiro via moodle e depois em outros canais de comunicação
que vocês tenham com os alunos.
● Avaliação da UCs Regulares e EaD - todas as UCs farão uma única prova a
distância na semana de 25 a 30/05. A prova deverá conter apenas 10 questões
de múltipla escolha e a nota será replicada para A1 e A2. Obs.: as provas serão
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postadas no Moodle no dia da aula e devem ficar disponíveis por 24h para a
execução. As provas valerão 10,0 pontos. OBS: As atividades valendo pontos já
realizadas, antes do período de recesso, serão convertidas em horas
complementares, no máximo 12 horas no somatório de todas as atividades
realizadas no período de quarentena. o professor deverá informar à
coordenação alunos e horas a eles destinadas
Bancas de TCC: bancas de TCC e projeto integrador devem ser apresentados no
EIC que será em julho. A data será definida e informada via moodle e redes
sociais;
Eventos: todos exceto o EIC, estão suspensos em 1/2020.
Avaliação das UCs Especiais - Mantém-se o calendário postando em fevereiro.
A1 - dia 23/04, A2 - dia 19/05 e A3 - 22/05. (Provas 7.0 pontos + 3.0 de
atividades diversas.);
As Provas A3 das UCs presenciais - serão realizadas em julho logo após o
período de recuperação;
Trancamento de matrícula - Fica suspensa a data de trancamento de matrícula
conforme havia sido definida no calendário. Serão aceitos trancamentos de
disciplinas, em qualquer data, desde que o aluno comprove as motivações.
Colação de Grau - suspensa até que tudo se normalize.

● Estágios: específico para alunos que cursam estágio. haverá um comunicado
separado especificando os procedimentos.
***

