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A FacMais assegurará a continuidade das aulas a seus 
alunos de Graduação Presencial

As atividades passam a ser ministradas 
pelos professores através da 
plataforma                                       .

FaceFace à situação que o Brasil tem vivido 
em decorrência da pandemia de 
Coronavírus (COVID-19), a Direção da 
FacMais tem se empenhado 
diuturnamente na busca de alternativas 
para garantir a segurança da 
comunidade acadêmica e, ao mesmo 
tempo,tempo, permitir o adequado 
aprendizado de seus alunos.

Visando a continuidade das aulas e 
atividades acadêmicas, bem como o 
cumprimento das PORTARIAS do 
Ministério da Educação e Cultura - 
MEC Nº 343, de 17 de Março de 2020 e 
Nº 345, de 19 de Março de 2020, a 
Instituição irá utilizar as ferramentas 
oferecidasoferecidas pela plataforma Google for 
Education, parceira da FacMais desde 
2018.  Nos dias e horários de cada 
disciplina, professores e alunos estarão 
conectados, em tempo real, pelas 
ferramentas Google Meet e Google 
Classroom. Os conteúdos das aulas 
serãoserão transmitidos através do Google 
Meet pelos professores, que também 
estarão disponíveis para acompanhar 
os estudos e tirar dúvidas dos alunos 
durante todo o período. Ademais, a 
plataforma também permite a interação 
dos estudantes e a consulta às aulas 
ministradas, a qualquer momento.ministradas, a qualquer momento.

Outra ferramenta tecnológica desde 2018, amplamente 
utilizada por professores e alunos é a Minha Biblioteca, 
plataforma disponível aos alunos da FacMais contendo 
mais de 17 mil títulos nas diversas áreas do conhecimento.

TTodos os professores já receberam treinamento e 
orientações para a adoção dos procedimentos de 
contingência, e estão capacitados a realizar um 
excepcional trabalho neste período de distanciamento 
social imposto pela COVID-19.

TTodos os sistemas informatizados da instituição 
encontram-se hospedados nos modernos Datacenters do 
GOOGLE e IBM, ambos com alta capacidade de banda, 
disponibilidade e segurança. Isso garante a estabilidade 
necessária para a continuidade das aulas, permitindo que 
os alunos da FacMais não tenham seu sonho do curso 
superior interrompido neste momento de dificuldades vivido 
por nossa nação.por nossa nação.

Segundo o Diretor Superintendente, Prof. 
Marsio Antônio Ribeiro, ''entendemos que 
esta é uma medida importante, pois permitirá 
que os alunos permaneçam com suas 
atividades de aprendizagem, uma vez que 
terão a sua disposição a mesma qualidade de 
ensino já disponibilizada pela Instituição. 
Assim,Assim, ao término do período de exceção que 
estamos vivendo, os estudantes não terão 
qualquer prejuízo em sua formação 
profissional''.
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