COVID 19 – COMUNICADO SOBRE AS ATIVIDADES DA FLT
Graduação e Curso Bíblico – Vida & Missão

Caro(a)s estudantes,
Considerando o avanço do COVID 19 – Coronavírus e a necessidade de seguir as orientações
das autoridades federais, estaduais e municipais no que diz respeito à medidas preventivas de
enfrentamento dessa pandemia, a Direção Geral da FLT, reuniu-se na tarde de 17/03/2020 com
o colegiado de professores, a capelania e representante do DAAC – Diretório Acadêmico Artur
Clebsch, visando discutir propostas e propor soluções a respeito das formas da continuidade
das atividades acadêmicas da FLT no que diz respeito ao curso de graduação e ao Curso Bíblico
– Vida & Missão. Considerando o resultado desses diálogos, informamos a comunidade
acadêmica a respeito das seguintes DELIBERAÇÕES:
1. Suspensão de aulas na modalidade presencial. Seguindo as orientações dos diferentes
órgãos responsáveis, bem como observando deliberações de sua Entidade Mantenedora (União
Cristã – Associação Social e Educacional), a Direção Geral da FLT decidiu suspender as
aulas presenciais do curso de Bacharelado em Teologia e do Curso Bíblico – Vida &
Missão pelo período de 30 dias, a contar do dia 19 de março de 2020. As aulas presenciais
deverão ser retomadas, a princípio, no dia 20 de abril de 2020, segunda-feira, caso o período
de suspensão não venha a ser prorrogado.
2. Continuidade de aulas em modalidade à distância. As aulas desse período, embora não
venham a ocorrer em forma presencial, serão mantidas, mas realizadas a partir das novas
possibilidades tecnológicas autorizadas em caráter excepcional pelos órgãos
governamentais. Cada docente de disciplina irá rever o seu Plano de Ensino e adaptá-lo a essa
nova situação, contendo atividades que possam ser realizadas à distância. Definiu-se para o dia
18/03/2020 um horário especial, no qual os docentes darão orientações gerais sobre a forma
em que as atividades atinentes às suas disciplinas serão ministradas. Esse horário encontra-se
em anexo, para o qual solicita-se especial atenção.
3. Redefinição da data da semana de estudos e período de transição: Visando possibilitar
tanto a corpo docente quanto a estudantes um período de transição e adaptação à nova
modalidade de realização de atividades, deliberou-se também que a semana de estudos,
inicialmente programada para os dias 18 a 22 de Maio de 2020, será adiantada para a próxima
semana, 23 a 27 de março de 2020, dando tempo para que as adaptações e orientações sejam
preparadas a contento, e com calma. Os professores darão, portanto, uma orientação de cunho
mais geral sobre suas disciplinas no dia 18/03/2020, mas terão tempo até próxima sexta-feira,
dia 27 de março (no fim da “nova” semana de estudos), para enviar novo Cronograma de suas
Disciplinas, contendo informações detalhadas quanto às atividades de cada semana e
atividades avaliativas.
4. Alojamentos coletivos masculino e feminino no Campus da FLT: Deliberou-se também,
visando evitar agrupamento de pessoas, que os alojamentos coletivos da FLT deverão ser
totalmente evacuados até na sexta-feira, dia 20 de março. Os trinta dias de suspensão serão

descontados da mensalidade dos alojamentos. Pedimos que cada estudante, o quanto antes,
organize o retorno à sua residência. A Direção Geral recomenda que se evite, na medida do
possível, o uso de transportes públicos, e que se organize, sempre que viável, que estudantes
sejam buscados por seus familiares, evitando assim o contágio nas redes de transporte público.

5. Continuidade do atendimento acadêmico e do acompanhamento da capelania:
Informamos que o colegiado de professores continuará à disposição de todos estudantes para
atendimentos acadêmico-pastorais, sendo que esses acontecerão à distância, devendo ser
agendados via E-mail ou via "Recados" no Portal Unimestre. Da mesma forma, a capelania da
FLT continuará atendendo os estudantes à distância.
6. Forma de Comunicação oficial a ser utilizada: Lembramos que o Portal Unimestre e Emails, nos quais é possível verificar data e até mesmo horário de envio são e continuarão sendo
os
canais
oficiais
de
comunicação
entre
direção/professores/secretaria
acadêmica/coordenações e estudantes. Todas as informações serão repassadas via Portal
utilizando-se especialmente das ferramentas "Recados", "Material de Apoio" e "Produção
Acadêmica".
7. Entrevistas Assistente Social (processo seletivo de bolsas de estudo): As entrevistas com
o Assistente Social agendadas para os dias 17 e 18/03/2020, e que fazem parte do processo
seletivo de Bolsas de Estudos, estão mantidas, e continuarão acontecendo normalmente, sendo
obrigatório o comparecimento do(a)s estudantes agendado(a)s. Essas entrevistas acontecem de
forma indivudualizada e já levam em conta medidas preventivas que evitem o contágio.
8. Medidas preventivas gerais: Quanto às demais medidas preventivas que se requer da
comunidade acadêmica, permanecem as diretrizes já emanadas pela Direção Geral da FLT no
dia 13/03/2020.
Solicitamos que, nesse momento incomum de enfrentamento de uma pandemia global,
possamos contar com a compreensão e a colaboração de cada um(a) de nossos discentes e
docentes, bem como com a responsabilidade, a serenidade e solidariedade de todos.
Lembramos nesse momento de crise que, como instituição de perfil cristão, é possível e
importante manter uma postura de confiança em Deus: “Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, e o mais ele fará” (Sl 37.5). Que Deus nos conceda saúde e sua proteção em todos
nossos caminhos.
São Bento do Sul, 17 de março de 2020.

Prof. Dr. Roger Marcel Wanke
Diretor Geral da FLT

