
 

   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE Nº 06 

  Santa Teresa- ES, 23 de abril 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 a Circular 017/2021 do Comitê Local de prevenção à COVID da ESFA, fica mantida 
a oferta das aulas dos componentes curriculares teóricos mediadas pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação para os dias letivos compreendidos entre 26 de abril a 02 de 
maio de 2021. 

➢ Convidamos a todos os(as) discentes para participarem das atividades do Mês da Saúde. 

Acesse o site saude.esfa.edu.br e confira a programação. 

➢ Convidamos para participarem da live solidária que a ESFA promoverá no dia 30 de abril de 

2021, a partir das 19h, no canal do Yo tube da ESFA, com o objetivo de arrecadar alimentos 

a serem doados àqueles(as) que estão necessitados.  

➢ Conforme previsto no calendário acadêmico, dia 24/04 é sábado letivo correspondente às 

atividades do Mês da Saúde.  

➢ Reiteramos que o prazo para inscrição de propostas de Projetos para o 18º PROGRAMA 

DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA foi prorrogado até o dia 27 de abril de 2021. As 

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

ESFA https://www.esfa.edu.br/index.php/pesquisa.  

➢ 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 dos componentes curriculares teóricos mediadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação; 

➢ 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; 

    

https://www.esfa.edu.br/index.php/pesquisa


 

➢ 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; 

➢ 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 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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