
COMUNICADO

Prezado(a) acadêmico(a),
 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MUDANÇA

O CEAP vem executando o seu Calendário Acadêmico, conforme planejado, ciente de que poderão existir alterações de acordo

com a Publicação de Portarias Ministeriais ou Decretos Governamentais, por isso estamos falando de mudança!

Mais uma vez, iniciamos as aulas antes das demais Instituições e temos novamente mais dias letivos que os exigidos pelo MEC. Já

completamos a nossa sexta semana de Calendário Acadêmico, com 2.812 horas de aulas ministradas, assim como os materiais de

apoio  publicados (PDF, slides, vídeos, artigos, indicações da biblioteca digital, dentre outros) pelos professores, que servem para

estudo e  pesquisa, conforme nosso cronograma. Na próxima semana, os alunos de Trabalho de Curso e Projeto de Graduação

terão a  formalização,  pelas Coordenações dos Cursos, de seus orientadores. Os alunos matriculados no componente curricular

Estágio  Supervisionado, receberão comunicado específico até o dia 16/9, quarta-feira.  

Com relação à frequência, conforme divulgado no comunicado do dia 08/08/2020, será realizada pelo acesso do acadêmico às

aulas ao vivo e também pelo acesso ao sistema acadêmico. Não deixe de participar das aulas!!!

 
ACOMPANHAMENTO E MUDANÇA

Assim como planejamento, organização e atendimento são marcas do CEAP, além da qualidade do ensino, também fazemos o

acompanhamento do passo a passo de todo o procedimento adotado. Nesse acompanhamento observamos que alguns alunos não

estão conseguindo baixar algumas aulas gravadas, assim como outros relatam o problema de instabilidade da internet no Estado.

Com esta análise e com a vantagem de mais dias letivos no Calendário Acadêmico, do que os exigidos pelo MEC, o CEAP adotará

três medidas, que ajudarão todos os alunos.

1.   Alterar o Calendário Acadêmico: utilizaremos parte dos dias que temos a mais, do que os exigidos pelo MEC, assim teremos

duas semanas para revisão para a 1ª NDA.

2. Essa mudança no Calendário Acadêmico, também proporcionará uma semana para que todos os alunos possam fechar o
Componente Curricular de Atividades Complementares. A Coordenação do Curso passará as informações e as sugestões de links
das atividades, até terça-feira (15/9), mas você também poderá escolher outras atividades para participar. A comprovação das
Atividades Complementares deverá ser realizada até o dia 30 de setembro, com envio dos comprovantes no Ambiente Virtual
Acadêmico. 

       3. Vamos integrar ao Moodle o Sistema Google Meet, que deverá ajudar na baixa dos arquivos das aulas gravadas. O seu acesso 
       às aulas no Google Meet, continuará através de seu número de matrícula e de sua senha pessoal. Fique atento ao tutorial 
       para navegação.

  
LEIA COM ATENÇÃO

 

Na semana que vem, teremos aula na segunda-feira (14/09) e na terça-feira (15/09), quando os professores finalizarão o conteúdo
para a 1ª NDA, já utilizaremos o Sistema Moodle / Google Meet. 

Da próxima quarta-feira (16/09) até terça-feira (22/09), da semana que vem, não teremos aula ao vivo. Nesse período enquanto você
estiver fazendo as suas Atividades Complementares, os professores estarão gravando as aulas de revisão para a 1ª NDA, que serão
posteriormente disponibilizadas. Dia 23/09 (quarta-feira), voltaremos com as aulas ao vivo, que seguirão até o dia 29/09. Nestas aulas
teremos a segunda semana de revisão e as dúvidas poderão ser sanadas diretamente com os professores.   
O novo período de aplicação das avaliações da 1ª NDA será das 14h do dia 30/09 até o dia 06/10, às 23h59min.

Nossa Missão: Educar com excelência, para transformar pessoas comprometidas 
com a sustentabilidade, a cultura amazônica e a qualidade de vida.

José Claudio da Silva
Diretor Geral do CEAP
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