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COMUNICADOCOMUNICADO

Houve inúmeras manifestações quanto ao problema técnico ocorrido com a plataforma Moodle do campus, o EADCAMPUS, nesta
semana o que atrasou a preparação das disciplinas na referida plataforma. Muitas das manifestações solicitaram adiamento do início das
aulas, outras tantas solicitaram con nuidade do calendário como foi aprovado. Desta forma, faculta-se aos professores indicarem
a vidades de integração aos alunos veteranos, desde que as registrem como a vidade le va de suas disciplinas. Àqueles professores que
desejarem iniciar aulas com as turmas de não ingressantes conforme calendário aprovado pelo CONCAM, indica-se a possibilidade de uso
de ferramentas diversas para aulas síncronas (RNP, TEAMS, MEET, ZOOM etc) e o uso da ferramenta de envio de mensagens existente no
diário eletrônico do SUAP, ou o email ins tucional, para comunicação assíncrona com alunos. Assim que possivel os professores devem
atualizar os espaços de suas disciplinas no EADCAMPUS, com as informações e links relativos às atividades da primeira semana letiva.
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