COVID 19 – COMUNICADO SOBRE AS ATIVIDADES DA FLT
Cursos de Extensão

Caro(a)s estudantes de cursos de Extensão da FLT – todas as turmas,
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 nova pandemia, a Direção Geral da FLT, reuniu-se na tarde de 17/03/2020
com o colegiado de professores, coordenadores 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 a todas as turmas dos
cursos de Extensão. 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, das instituições, ONGs ou igrejas ou comunidades cristãs que cedem
recintos para aulas, bem como observando deliberações de sua Entidade Mantenedora (União
Cristã – Associação Social e Educacional), a Direção Geral da FLT decidiu suspender as
aulas presenciais de todos cursos de extensão por um período de 30 dias, a contar do dia
19 de março de 2020. As aulas presenciais deverão ser retomadas, a princípio, a partir do dia
20 de abril de 2020, segunda-feira, caso o período de suspensão não venha a ser prorrogado.
Em caso de prorrogação desse período, a FLT voltará a informar todos estudantes com a devida
antecedência. Os seguintes cursos são afetados pela presente diretriz:



Igreja em Missão no Séc. I e XXI – Atos dos Apóstolos (Joinville/SC – Paróquia São Lucas)
Entre o lamento e o louvor – O livro dos Salmos (São Bento do Sul/SC – Lar Filadélfia)

2. Política referente ao cronograma de cada curso. A Direção Geral e os Coordenadores dos
diversos cursos definiram, quanto ao cronograma de cada curso e cada turma, que a política
será a de tentar se manter, sempre que possível, as datas que já haviam sido originalmente
definidas para as aulas, visando não atrapalhar o planejamento prévio que cada estudante já
havia feito. Assim que as atividades da FLT e das instituições de ensino do Brasil voltarem à
normalidade, a FLT reenviará o cronograma, informando como ficaram reprogramadas as
diversas disciplinas que compõe o curso. Dependendo da duração do período de pico de
proliferação do coronavírus, o cronograma poderá vir a se estender, ao final, por um ou mais
meses – algo que só será possível informar na medida dos acontecimentos.
3. Pagamento de Mensalidades: A FLT propõe que as mensalidades do curso sejam pagas
apenas nos meses em que o curso vier efetivamente a acontecer. Isso significa que no mês em
que não houve aulas, não será necessário efetuar qualquer pagamento. Estes serão retomados
junto com a retomada das aulas.
4. Dúvidas e informações sobre as atividades dos cursos: Havendo dúvidas ou necessidade
de outras informações sobre os cursos, solicita-se que se entre em contato com os
Coordenadores de cada curso, ou com os colaboradores do staff acadêmico ou administrativofinanceiro da FLT.

5. 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

