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COMUNICADO AOS DISCENTES  

 

             Venho por meio deste informar a todos os alunos da Farj que o calendário 

acadêmico do semestre 2020.1 será reformulado. Iniciamos em 17.02.2020 com data 

prevista de encerramento em 19.06.2020. Diante da Pandemia do Covid-19 tomaremos 

um novo conceito de seguimento, sendo estendida a data de término do semestre. 

Iniciamos um suporte remoto no dia 17/03/2020 com data prevista até 30/04/2020, 

podendo ser prorrogado, conforme orientações do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que 

o curso não é EAD e não será alterado para essa modalidade. Estamos dando seguimento 

ao semestre, tentando as melhores formas e recursos para que tenhamos um aprendizado 

satisfatório, baseado nas portarias emitidas pelo Ministério da Educação – MEC.  

      As disciplinas ofertadas em horário presencial serão seguidos através do acesso 

ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA – principal ferramenta de suporte, para que 

tenhamos um controle na qualidade do ensino e no acesso dos discentes.  

           Para as disciplinas e/ou estágios, bem como, o Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC - que necessitam de intervenções práticas, serão retomadas assim que possível sem 

nenhum prejuízo na qualidade do ensino-aprendizagem.  

Semana Santa – Teremos recesso de Semana Santa no dia 09.04.2020 (quinta-

feira) e retornaremos 13.04.2020 (segunda-feira). 

Nossos atendimentos acontecem via telefone ou por agendamentos, seguindo as 

recomendações de segurança. Estamos disponíveis a atender as demandas de alunos e professores, 

conforme agenda presencial abaixo ou pelos telefones e emails. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã Fies/Prouni (Sonaide) Fies/Prouni  (Sonaide) Fies/Prouni  (Sonaide) Fies/Prouni  (Sonaide) Fies/Prouni 

 (Sonaide) 

 

Tarde 

Financeiro (Carlos) 

 

Financeiro (Carlos) 

 

Financeiro (Carlos) Financeiro (Carlos) 

 

Financeiro (Carlos) 

 

Biblioteca  (Taiana) 

Suporte AVA (Heyder) 

Biblioteca (Taiana) 

Suporte AVA (Heyder) 

 

Biblioteca  (Taiana) 

Suporte AVA (Heyder) 

 

Biblioteca (Taiana) 

Suporte AVA (Heyder) 

 

Biblioteca (Taiana) 

Suporte AVA 

(Heyder) 

 

 

 

Noite 

Suporte AVA (Heyder) 

 

Suporte AVA (Heyder) 

 

Suporte AVA (Heyder) 

 

Suporte AVA (Heyder) 

 

Suporte AVA 

(Heyder) 

 

Direção (Vanderlea) Direção 

(Vanderlea) 

  

Coordenação de 

Nutrição (Daiane) 

nutricaofarj@outlook.co

m 

Coordenação Nupex 

(Ricardo Batista) 

Quinzenalmente 

nucleodepesquisaexten

saofarj@outlook.com 

Coodernação de 

Psicologia (Lorena) 

Quinzenalmente 

coordenacaofarjpsi@g

mail.com 

Coordenação Adm e 

Contábeis (Zacarias) 

admfarjriachao@ 

outlook.com 

 

http://www.farj-rj.com/
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À direção 

http://www.farj-rj.com/

