
 
 
Prezado(a) acadêmico(a), 
 

 Recebemos diversos agradecimentos e elogios sobre a nossa prova de 2ª NDA, tanto pelo 
OUVIDORIA, quanto pelo CEAP Tira Dúvidas. Agradecemos à todos pelas mensagens enviadas. 

Faremos uma reflexão sobre o atual momento, antes de apresentarmos informações e 
orientações institucionais, como o lançamento das notas da 2ª NDA, que ocorreu hoje. 
 

REFLEXÃO 
Magia se constrói com muito trabalho, planejamento, Criatividade  

e comprometimento da equipe. (Surama Jurdi) 
 

“De repente, não mais que de repente”... Tudo mudou... 
E, por incrível que pareça, estamos nos aproximando do final do primeiro semestre de 2020, um 

SEMESTRE ATÍPICO! Aquele que mudou nosso convívio, enquanto Instituição de Ensino: “Vem para a 
aula!... Não, FIQUE EM CASA!” 

 Passamos por diversos situações, mas, diante de tantos desafios, nos reafirmamos enquanto 
Instituição que preza a palavra dada, assume e cumpri a responsabilidade expressa em sua Missão 
Institucional, e estabelecida no Planejamento e Calendário Acadêmico, propostos no início de cada ano. 
Pautamos nossas reflexões na sabedoria de Érico Veríssimo: 

 

“Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, 
outras constroem moinhos de vento”. (Érico Veríssimo) 

 

E foi com essa reflexão que resolvemos pela segunda possibilidade, desenvolvemos nosso trabalho 
para esses novos tempos: construímos um novo caminho com resiliência, empatia, cooperação e sinergia, 
palavras mágicas que nos apontam caminhos e soluções em momentos de grandes mudanças. 

Hoje, o CEAP sente-se orgulhoso por, ao aproximar-se o final do semestre, poder parabenizar a 
todos que fizeram e fazem parte desta caminhada e, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, mesmo 
sabendo que temos muito que caminhar nesse novo processo, podemos afirmar que está valendo muito a 
pena. Parabenizamos e agradecemos, em especial os alunos, coordenadores, professores e pessoal do 
setor administrativo. Cada um a seu modo, teve um papel fundamental neste processo pois, embora com a 
rotina alterada, de alguma forma encontrou alternativa, para não desistir e prosseguiu desenvolvendo com 
compromisso, esmero e satisfação as atividades que lhes eram propostas, pautando-se no que diz nossa 
missão “EDUCAR COM EXCELÊNCIA...” Estamos vencendo, estamos chegando!!! 

Enfim, todos fizeram a sua parte e a vitória certamente acontecerá, porque, “Uma equipe 
motivada tem sinergia para criar o impossível!” (Surama Judi) 

 

ATENÇÃO 
 Lançamento das notas da 2ª NDA: 10 de junho 
 Solicitação de Revisão de prova da 2ªNDA: de 10 até 12 de junho, via OUVIDORIA, no 

site do CEAP ou por requerimento, na Secretaria Acadêmica 
 Solicitação de 2ª chamada da 2ªNDA: de 10 até 13 de junho, via requerimento, via 

OUVIDORIA, no site do CEAP ou por requerimento, na Secretaria Acadêmica 
 Realização das provas de 2ª chamada: de 15 a 19 de junho 
 Realização das provas NDF: de 06 a 10 de julho 

 

 
 

 


