À Comunidade Discente da Faculdade Luterana de Teologia – FLT
Atendendo a deliberação do dia 16 de abril de 2020, resultante das tratativas entre a
AMPESC, PROCON/SC e o Ministério Público, a Faculdade Luterana de Teologia – FLT
vem novamente informar à sua comunidade acadêmica, do curso de Bacharelado em
Teologia, bem como do Curso Bíblico – CBB, como será a recomposição do calendário
acadêmico dos cursos, por causa da suspensão de aulas presenciais em virtude da
pandemia com o novo corona vírus (COVID-19).
Como as aulas da FLT, assim como em todas as faculdades particulares de Santa
Catarina, estão sendo realizadas integralmente de forma remota, ou seja, seguindo as
orientações e as autorizações do Ministério da Educação, não haverá necessidade de
reposição de aulas e de horas, para cumprirmos o calendário acadêmico, mesmo
considerando a Medida Provisória 934, que prevê a suspensão da obrigatoriedade da
quantidade mínima de dias letivos neste ano.
Mesmo assim, queremos mais uma vez informar-lhes de como o calendário acadêmico
do primeiro semestre de 2020 foi readequado para continuarmos atendendo, sem
prejuízo, mesmo de forma remota, a grade curricular e a carga horária previstas para o
primeiro semestre nos respectivos cursos.
A reformulação do calendário acadêmico da FLT, considerando a suspensão até o dia 31
de maio de 2020, por decreto governamental, realizou a seguintes ações e garante, bem
como estabelece os seguintes aspectos:
a) A FLT decidiu manter desde o dia 17 de março de 2020, todas as aulas do curso de
Bacharelado em Teologia e do Curso Bíblico CBB (atividade de Extensão) de forma
remota.
b) A FLT cancelou todos eventos acadêmicos, previstos para o primeiro semestre, evitando
assim a aglomeração de pessoas e o descumprimento do decreto do governo do Estado
de Santa Catarina.
c) A FLT antecipou para os dias 23-27 de março a sua Semana de Estudo (prevista para os
dias 18-22 de maio), dando desta forma, tempo hábil para docentes se organizarem com
seus cronogramas e aulas, bem como aos estudantes tempo de retornarem para suas
famílias e se reorganizarem diante da pandemia, considerando que a FLT possui
estudantes de todas as regiões do Brasil e que o transporte público intermunicipal,
interestadual e internacional foi proibido já nos primeiros dias de quarentena.
d) A FLT manteve a reunião de Ouvidoria Geral, marcada no calendário acadêmico para o
dia 07 de abril, na qual, de forma online (hangout meet), dialogou com as lideranças das
turmas e as coordenações de curso sobre a situação de saúde dos estudantes, o
andamento das aulas de forma remota, considerando as fragilidades, o processo de
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adaptação, bem como ouvindo sugestões das turmas. Os encaminhamentos, a partir
dos feedbacks, foram dados logo após o término da reunião, sendo realizados pela
direção geral e pelos coordenadores de curso.
A FLT tem mantido e realizado reuniões de colegiados dos cursos, com o intuito de ouvir
as experiências de docentes em suas aulas online, bem como dar sugestões, informando
e formando a respeito das possibilidades técnicas e pedagógicas que podem ser usadas
na realização das aulas.
A FLT, por meio de sua Comissão de Intercâmbio, Internacionalização, Cooperação e
Mobilidade Acadêmica, acompanhou e orientou estudantes, que estavam em processo
de mobilidade acadêmica no exterior (Alemanha e Romênia), em seu retorno
antecipado ao Brasil, por causa da pandemia, dando também os encaminhamentos
acadêmicos necessários.
A FLT tem garantido a realização de todos os componentes curriculares (disciplinas do
curso), sem redução de seu conteúdo programático e de suas atividades previstas no
Plano de Ensino de forma remota, utilizando-se para isso de plataformas online, por
meio de aulas síncronas e assíncronas, bem como a realização de avaliações à distância.
A FLT garante a conclusão do primeiro semestre letivo de 2020, previsto em 30 de junho,
considerando todos os processos de ensino e aprendizagem, bem como os processos
avaliativos.
A FLT mantém e garante a orientação de trabalhos de iniciação científica e do Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) também de forma online, o que de certa forma, já era
prática institucional, independentemente da situação gerada por causa da pandemia.
Bancas de TCC, previstas para o final de maio, estão sendo planejadas para acontecerem
de forma remota.
A FLT mantém e garante as atividades avaliativas da turma do nono semestre
(concluintes), para que possam colar grau no mês de julho, sem prejuízo em sua
formação, bem como nos prazos estipulados pelas instituições que os recebem no
mercado de trabalho (eclesiástico), para os admitir em seus processos seletivos.
O incentivo para a realização das atividades complementares, que fossem possíveis de
serem realizadas de forma online, no contexto de comunidades cristãs, a exemplo do
que as próprias igrejas e comunidades estão praticando.

Sem mais para o momento e agradecendo à comunidade discente da FLT por toda a sua
compreensão e parceria neste período de crise, despeço-me desejando um bom
aproveitamento dos conteúdos ministrados nas aulas

São Bento do Sul, 30 de abril de 2020.
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Diretor Geral da FLT

