
ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE LETIVO  

 

Em função da pandemia de COVID-19 a nossa Instituição de Ensino Superior, 

Faculdade Gammon, está passando por uma profunda adaptação. O objetivo desse 

documento é trazer informações sobre as ações acadêmicas para o início do 

próximo semestre letivo que ocorrerá no dia 03/08.  

 

Sobre as aulas presenciais e práticas 

A Faculdade depende de uma autorização legal por parte do Estado de São 

Paulo e do nosso Município, Paraguaçu Paulista, para o retorno presencial. A 

Faculdade Gammon está apta para o retorno das aulas presenciais, especialmente 

para a execução das atividades práticas, tão logo seja consolidada uma posição dos 

órgãos pertinentes.  

Estamos acompanhando de perto o desenrolar das decisões e planos de 

retomada comunicados pelo Estado e Município. No dia 24/06, houve a divulgação 

do Plano do Estado de São Paulo para a retomada da educação, indicando uma 

previsão da volta às aulas presencias em 8/09. Para a retomada presencial as aulas 

práticas em campo e laboratório serão priorizadas e intensificadas, adotando todas 

as medidas de segurança e orientações das autoridades competentes. A Faculdade 

está acompanhando a divulgação das informações e entende como positiva a 

manifestação do Estado.     

 

Sobre a metodologia de ensino e recursos técnicos 

A Faculdade Gammon está se preparando ao longo dos últimos meses para 

estreitar a relação com o aluno e incrementar a qualidade das aulas no novo formato 

imposto pela Pandemia. Conhecendo a previsão do plano de retomada presencial 

do Ensino Superior pelo Estado de São Paulo, a Instituição deve retomar as 

atividades ainda no formato não presencial. O nosso semestre letivo se inicia em 

03/08, antes da previsão de retomada das aulas presenciais pelo Estado de São 

Paulo.    

Para esse período, o corpo docente foi orientado a trabalhar com 

videoconferência no horário de aula, encaminhar o vídeo da aula e uma atividade 

complementar para alunos na nossa plataforma. As ferramentas sugeridas e 



compatíveis com esse formato são o Google Meet® e Zoom®, além dos recursos do 

programa da Faculdade.  

A Faculdade Gammon possui meios de comunicação virtual e disponibilizará 

ao corpo docente uma sala de aula com as ferramentas necessárias. A nossa 

biblioteca também estará disponível para acesso da bibliografia indicada pelo 

docente responsável e suporte didático quanto requisitado. 

Para esse período, a frequência nas disciplinas será monitorada no momento 

da videoconferência e com a entrega de uma atividade complementar, essa terá o 

prazo máximo de uma semana para sua execução. O professor responsável pela 

disciplina deverá manter o diário de classe atualizado, registrando a presença e 

atividades realizadas.  

Caso seja necessário, nesse período de aulas não presenciais, as avaliações 

serão realizadas pelo sistema próprio da Faculdade, seguindo um calendário que 

será previamente divulgado. Caso o professor julgue pertinente, poderá adotar uma 

ferramenta auxiliar, a exemplo do Google Forms®. 

Os recursos e metodologia adotados pelo docente devem ser informados no 

plano de ensino e o cronograma deve ser previamente compartilhado com os 

alunos. Casos omissos devem ser encaminhados à Coordenação e Direção para 

que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

 O ensino não presencial é provisório. Existe uma previsão de retomada 

gradual pelo Estado em 08/09. Na retomada das aulas presenciais as atividades 

práticas em campo e laboratório serão priorizadas e intensificadas. Dessa forma os 

métodos de ensino voltam naturalmente à forma presencial.    

 

Sobre o contato e relação com os alunos 

A Faculdade Gammon preconiza uma comunicação estreita entre os agentes 

da comunidade acadêmica. Para isso estão disponíveis alguns canais de 

comunicação: Nosso site (http://www.faculdadesgammon.edu.br/), telefone (18 3361 

9492), e-mail (fundacao@funge.com.br) e se for necessário, o atendimento 

presencial (Rua Prefeito Jayme Monteiro, 79).  

O corpo docente foi orientado a acompanhar o engajamento individual dos 

alunos. Para isso, sugere-se a ferramenta Whatsapp®, de amplo acesso e 

reconhecida pelos alunos e docentes. Também existe um canal de comunicação na 

http://www.faculdadesgammon.edu.br/


área do aluno, onde são compartilhadas informações e atividades da disciplina, de 

maneira individual ou geral para a turma. Acompanhe as informações. 

 

Sobre o calendário escolar, prazos, horário de aula e casos omissos  

O calendário escolar do próximo semestre já está disponível no site da 

Faculdade Gammon. Inclusive constam os diversos prazos que devem ser 

observados pelo orientador e aluno. 

O horário de aula de cada disciplina, para o próximo semestre, já começa a ser 

preparado. A secretaria deve organizar as disciplinas dos termos, de cada aluno e 

dos professores. Assim que essas informações estiverem disponíveis serão 

divulgadas na área do aluno e site da Instituição. 

Casos omissos a esse documento podem ser tratados diretamente com a 

Coordenação dos cursos e Direção da Faculdade Gammon. 

 

Considerações finais 

 Estamos passando por um momento ímpar na história recente da Educação. A 

Coordenação e Direção estão trabalhando para mitigar os impactos negativos e 

potencializar as experiências positivas do ensino e aprendizagem na nossa 

comunidade.  

Deve-se reforçar que o ensino não presencial é provisório. E na retomada das 

aulas presenciais serão priorizadas e intensificadas as atividades práticas em campo 

e laboratório, sempre adotando as medidas de segurança orientadas pelas 

autoridades competentes.    

Estamos ansiosos pelo retorno presencial. Acreditamos no poder transformador 

da educação e que a retomada pós-pandemia vai exigir qualificação, preparo e 

dedicação de toda a nossa Sociedade. 
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