/ CORONAVÍRUS
COVID-19

1. QUANDO INICIARÃO AS AULAS?
As aulas iniciaram dia 01 de março de 2021 para
veteranos e 08 de março de 2021 para calouros.
Conforme escolha do estudante: presencial na
Católica SC ou on-line ao vivo (remoto).

4. COMO SE DARÁ A FREQUÊNCIA NAS AULAS
REMOTAS PARA OS ESTUDANTES?
Para os alunos que estão acompanhando as aulas
remotamente, o professor fará o registro de
presenças baseado na entrega das atividades
propostas ou como acordado em Plano de Ensino.

2. O CALENDÁRIO ACADÊMICO SERÁ ALTERADO?
Eventuais períodos de suspensão de aulas que
possam acontecer devido a decretos ou novas regras
do Estado ou Munícipio, serão reagendadas e
informadas pela coordenação do curso.
3. COMO AS AULAS PRESENCIAIS SERÃO
MINISTRADAS NA CATÓLICA SC DURANTE O
PERÍODO DE PANDEMIA?
As aulas presenciais serão ministradas seguindo todos
os protocolos e decretos estabelecidos pelo Estado ou
Munícipio. Todas as orientações e medidas tomadas
pelos campi é possível conferir neste vídeo. Docentes
pertencentes ao grupo de risco ministram aulas
exclusivamente na modalidade remota.

5. AS AULAS REMOTAS SERÃO MINISTRADAS NO
MESMO HORÁRIO QUE AS AULAS PRESENCIAIS?
Sim, as aulas serão ministradas de forma simultânea
(síncrona) no mesmo horário da sua aula presencial.
Assim será possível a organização das atividades e o
professor estará à disposição para sanar suas dúvidas.
O professor não precisará estar obrigatoriamente em
vídeo durante todo o período da aula, podendo variar
estratégias entre compartilhar sua tela e oferecer
outras atividades aos estudantes, permanecendo,
disponível durante este período para interagir com os
estudantes.
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6. SE EU PERDER A AULA?

9. ESTOU COM DIFICULDADE DE ACESSO AO AVA

Você poderá acessar os conteúdos no MS-Teams,
assistir as aulas gravadas e entregar as atividades
definidas pelo professor conforme orientações
disponíveis no ambiente virtual. Lembre-se que seus
colegas e professores também podem auxiliá-lo.

Você pode entrar em contato com a equipe técnica
pelo e-mai polo.jaragua@catolicasc.org.br e
polo.joinville@catolicasc.org.br
10. ESTOU COM DIFICULDADE DE ACESSO AO MSTEAMS

7. COMO FICARÁ O PROJETO COMUNITÁRIO?
O Projeto Comunitário preocupado com a sua saúde e
bem-estar dos seus familiares está oportunizando
atividades no aconchego e segurança do seu lar.
Acesse o projeto comunitário nas páginas
http://www.catolicasc.org.br/joinville/academicos/pr
ojeto-comunitario/
http://www.catolicasc.org.br/jaragua-dosul/academicos/projeto-comunitario/

Você deve encaminhar e-mail para
office365@catolicasc.org.br com seu nome completo,
curso, cidade, turno, descrição do problema e print da
tela com o erro. As disciplinas ofertadas na
modalidade EaD, como as softskills utilizarão o AVA,
plataforma Moodle Rooms.
11. MINHA INTERNET DEU PROBLEMA DURANTE A
AULA, O QUE EU FAÇO?

8. POR QUANTO TEMPO PERDURARÁ O MODELO DE
AULAS REMOTAS?

Verifique a resposta da pergunta “SE EU PERDER A
AULA?”

Ainda não há previsão. Eventuais mudanças no
cenário serão comunicadas para toda a comunidade
acadêmica.

12. COMO SERÃO AS PROVAS?
As avaliações serão realizadas de forma on-line
exclusivamente.
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13. COMO O PLANO DE ENSINO SERÁ APLICADO? E
AS ATIVIDADES AVALIATIVAS?
Os conteúdos propostos nos planos de ensino serão
cumpridos. Os processos avaliativos serão mantidos
conforme indicado no plano apresentado pelo
professor. Cada disciplina está organizada nos espaços
“Equipe”, portanto, o aluno matriculado será incluído
nas equipes, os planos de ensino e de aula
encontram-se nesse espaço.

14. PRECISO DEVOLVER OU RENOVAR MEU LIVRO DA
BIBLIOTECA. COMO FAÇO?

Não se preocupe. Enquanto durar o DECRETO Nº
41.413 de 08 de março de 2021, o prazo para
devolução de livros à biblioteca está suspenso. Assim
que a Biblioteca reabrir, avisaremos toda a
comunidade acadêmica através dos canais oficiais da
Católica SC.

15. ESTOU COM DIFICULDADE FINANCEIRAS OU A
RESPEITO DA MINHA MATRÍCULA, DISCIPLINAS OU
MINHA SITUAÇÃO ACADÊMICA. COMO DEVO
PROCEDER?

A Católica SC preza pela sua formação e por isso
pedimos que continue focado em seus estudos. Se
precisar conversar a respeito da sua matrícula ou
dificuldades financeiras entre em contato pelos emails: atendimento.jaragua@catolicasc.org.br ou
atendimento.joi@catolicasc.org.br.

16. ESTOU EM PERÍODO DE ESTÁGIO, COMO DEVO
PROCEDER?
Você deve entrar em contato com o setor de estágios
pelo e-mail: estagios@catolicasc.org.br ou com o
coordenador do seu curso, pois cada caso está sendo
tratado individualmente
17. FUI PARA AULA PRESENCIAL E APÓS APRESENTEI
SINTOMAS DE COVID-19 OU TIVE CONTATO
PRÓXIMO COM PESSOA POSITIVADA. O QUE FAZER?

Você deve comunicar o seu coordenador e
permanecer 14 dias acompanhando as atividades
remotamente, ou conforme orientação médica.
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