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Prezados,
A Católica SC, após reunião de Comitê Interno, informa sobre novas deliberações referentes à pandemia de Coronavírus:
No início deste mês, iniciamos o plano de ação em decorrência da paralisação de algumas atividades presenciais.
Asseguramos que, apesar das dificuldades impostas pela urgência do tempo, todas as atividades acadêmicas estão
acontecendo em formato remoto, nos mesmos horários das aulas presenciais previamente definidas, com nossos
professores mediando discussões online e ao vivo e contando com participação ativa e engajada dos estudantes.
As atividades práticas, laboratoriais, bem como estágios e provas acontecerão assim que a pandemia for controlada e
pudermos retomar nossos encontros presenciais.

Para os cursos de graduação EAD as atividades virtuais seguem conforme seus cronogramas e as práticas laboratoriais
também acontecerão no retorno aos encontros presenciais.
Neste momento entendemos que existe a oportunidade, também, para desenvolvermos soft skills como autonomia,
flexibilidade, capacidade de adaptação, criatividade e resiliência, muito importantes no mercado de trabalho e na vida.
Estamos bastante sensíveis e solidários ao momento econômico delicado que nosso país irá passar nos próximos meses e,
sobre este aspecto, temos algumas ações em andamento:
Atenderemos remotamente e de forma individual os estudantes que estejam com dificuldades financeiras relacionadas
ao pagamento de mensalidades e vamos buscar juntos alternativas para que o acadêmico possa pagar os contratos
assumidos. Para tanto, estamos em contato com empresas financeiras parceiras para que possamos oferecer novas
formas viáveis de financiamento estudantil. O canal de atendimento será pelos e-mails:
• atendimento.joi@catolicasc.org.br
• atendimento.jaragua@catolicasc.org.br
Em nosso site oficial, estamos atualizando permanentemente um FAQ com as principais dúvidas e respostas sobre
questões acadêmicas, financeiras e outras temáticas relevantes no momento.
Reforçamos que a Católica de Santa Catarina participa ativamente de comitês locais de combate à pandemia e trabalha
para auxiliar em pesquisa e desenvolvimento de soluções para toda sociedade.
Pedimos a São Marcelino Champagnat e a nossa Boa Mãe que continuem abençoando estudantes, professores,
colaboradores e todas as pessoas do nosso país para que, juntos, possamos atravessar este momento da melhor forma.
#fiqueemcasa
Atenciosamente

Reitoria Católica SC

