NORMA TÉCNICA Nº 5 – PRÓ-REITORIA ACADÊMICA

Estabelece as diretrizes acadêmicas para
auxiliar a recepção de nossos(as)
alunos(as) no Programa Especial de
Estudo, onde se darão as aulas remotas.

O prof. Dr. Gerson Amauri Calgaro, Pró-Reitor Acadêmico do UNIFIEO, no uso de
suas atribuições, sugere:
1. Todos os(as) coordenadores(as) de cursos devem ingressar em grupos de email ou whatsapp com os(as) representantes de sala de seus cursos.
2. Esses grupos devem estar ativos e em plena atividade até o dia 17/8/2020.
3. Todos os(as) alunos(as),ao acessarem a intranet, na página de login,
receberão a seguinte informação:
Prezados(as) alunos(as):
Verifiquem as disciplinas nas quais estão matriculados.
Qualquer dúvida sobre suas disciplinas, ou sobre como acessá-las no
AVA ou em aula remota, contate o coordenador de sua escola.
 Coordenador da Escola da Saúde. Marcos Silva - e-mail:
03566@unifieo.br
 Coordenador da Escola de Direito. Gerson Calgaro - e-mail:
01226@unifieo.br
 Coordenador da Escola de Educação e Psicologia. Solange
Emilio - e-mail: 03536@unifieo.br
 Coordenador da Escola de Engenharia e Tecnologia da
Informação. Marcos Pereira - e-mail: 02779@unifieo.br
 Coordenador da Escola de Negócios e Comunicação. Ancelmo
Valente - email: 03336@unifieo.br
 Secretaria de cursos - e-mail: 03519@unifieo.br
4. Seguindo as Normas Técnicas publicadas no 1º semestre de 2020, todos os
links de aula remota deverão ser encaminhados aos(às) alunos(as)
diretamente ou através dos grupos de representantes, ao coordenador da
escola, ao coordenador do curso, ao pró-reitor acadêmico, e ao planejamento.
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5. Até o dia 15/8/2020, o DTI irá fornecer uma planilha com os seguintes dados:
a. Prontuário do aluno(a)
b. Nome do aluno(a)
c. E-mail do aluno(a)
d. Contato telefônico do aluno(a)
e. Curso no qual o aluno(a) está matriculado(a)
f. Disciplinas nas quais o aluno(a) está matriculado(a)
g. Nome do professor(a) da disciplina
h. E-mail institucional do professor(a) da disciplina.
6. Todos os professores(as)
institucional.

deverão

usar,

obrigatoriamente,

o

e-mail

Esperamos contar com a colaboração de todas e todos para termos um início de
semestre o mais tranquilo e efetivo possível.
Osasco, 13 de agosto de 2020
PROF. DR. GERSON AMAURI CALGARO
Pró-Reitor AcadêmicO
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