
 

   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE Nº 03 

  Santa Teresa- ES, 31 de março de 2021. 

      Este boletim tem por objetivo estabelecer um canal formal de comunicação sobre as ações 
acadêmicas da IES frente à suspensão das atividades acadêmicas presenciais em decorrência 
da pandemia da COVID-19. Este boletim tem periodicidade semanal, sendo divulgado no Portal 
do Aluno e nas mídias oficiais da instituição. Seguem as informações: 

 Conforme o Decreto Estadual Nº 4848-R, de 26/03/2021, no período de 29/03/21 à 
04/04/2021, as medidas restritivas de combate à COVID-19 foram intensificadas. De acordo 
com o pronunciamento do Governador do Estado, na próxima semana os municípios 
deverão considerar a Classificação no Mapa de Risco. Como o mapa de risco é divulgado 
às vésperas do início da semana, para melhor organização das atividades acadêmicas, 
permaneceremos com as aulas mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 
até a próxima Segunda-feira, dia 05/04/2021. Aguardaremos o novo Mapa de Risco e na 
segunda-feira (05/04/21), a Diretoria publicará novas orientações sobre o retorno das aulas 
presenciais ou a continuidade das aulas mediadas pelas Tecnologias da Informação e 
Comunicação. 

 Conforme calendário Acadêmico, reiteramos o recesso e feriado da Semana Santa nos dias 
01 e 02 de abril de 2021. 

 Reiteramos que está disponível no Portal do Aluno o tutorial de acesso e utilização ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Plataforma Moodlerooms); 

 Reiteramos que seus professores estarão on line no ambiente virtual de aprendizagem, 

ministrando as aulas teóricas, conforme horário regular das aulas; 

 Reiteramos que durante este período você, acadêmico, deverá acessar o Portal do Aluno, 

em seguida acessar a Plataforma Moodlerooms e, por fim acessar sua disciplina/projeto 

correspondente ao horário de aula do dia; 

 Reiteramos que está disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem o link para as web 

aulas de cada disciplina/Projeto; 

 Ressaltamos que sua presença, bem como a pontuação das atividades ofertadas, estará 

condicionada a efetiva participação no Ambiente Virtual de Aprendizagem - Plataforma 

Moodlerooms; 

 Lembramos que é fundamental a leitura do material encaminhado pelo seu docente, assim 

como realizar as atividades propostas, para melhor aproveitamento da aula; 

 Para você, que está cursando TCC, as orientações serão realizadas na Plataforma 

Moodlerooms, portanto, entre em contato com o seu orientador; 

 O calendário de reposição dos estágios obrigatórios, das aulas práticas, laboratoriais, 

clínicas e de campo será proposto pelo Colegiado de Curso, submetido à aprovação do 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE e, igualmente, informado à comunidade 

acadêmica; 

    



 

 Reiteramos que foi lançado o EDITAL Nº 006/2021 de CONVOCAÇÃO DE PROPOSTAS 

DE PROJETOS PARA O 18º PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA. As 

informações acerca do Edital PIC 2021, vocês encontram no site da Pesquisa da 

ESFA https://www.esfa.edu.br/index.php/pesquisa. Contamos com a sua participação! 

 Problemas no acesso ao Portal do Aluno contacte o Departamento de Tecnologia de 

Informação (suporte@esfa.edu.br), e sua respectiva coordenação de curso. 

 Reiteramos o convite a todos (as) os (as) discentes para a via sacra que será disponibilizada 

no You tube, facebook e Instagram da esfa Santa Teresa, no dia 30 de março (Terça-feira), 

às 20h. 

 Convidamos a todos (as) os (as) discentes para participar da Missa de Páscoa, que será 

transmitido pelo Instagram da Esfa Santa Teresa, no dia 8 de abril (Quarta-feira), às 9h50. 

 Informamos que no período de 05 a 30 de abril 2021 a ESFA estará realizando o "Mês da 

Saúde On Line". Tal iniciativa tem por objetivo fomentar de forma virtual bate papos, 

atividades e materiais diversos dentro da grande temática da área da Saúde, e, também, 

momentos culturais e de ajuda ao próximo. Para tanto, contará, além dos discentes e 

docentes dos cursos de Graduação da ESFA, com parcerias junto aos órgãos da sociedade 

civil de Santa Teresa e região. A programação ocorrerá de segunda a sexta e será divulgada 

em nossas redes e site institucional. 

 Reiteramos os canais de comunicação institucional para o esclarecimento de dúvidas: 

 
Contatos Coordenações de Cursos:   

biomedicina@esfa.edu.br   
edu.fisica@esfa.edu.br  
veterinaria@esfa.edu.br   
psicologia@esfa.edu.br   
odontologia@esfa.edu.br   

 
Suporte Técnico: suporte@esfa.edu.br   

 
Telefone institucional: 3259 3997  

 

        

“Você não pode controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não 
ser reduzido por eles” 

Maya Angelou 
 

                                                                               

Comitê de Gestão Estratégica de Contingências Acadêmicas 

Escola Superior São Francisco de Assis 
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