
São Caetano Sul, 02 de abril de 2020

Caros alunos, 

Em razão da recente condição 
imposta a todos, a quarentena, a qual 
nunca vivenciamos, muitos alunos e 
pais tem nos enviado dúvidas e 
questionamentos. Abaixo, listamos as 
mais frequentes, confira.

Edição I



A Fundação das Artes
continua funcionando?1
Sim, os departamentos essenciais seguem operando presencialmente e 
as demais equipes estão trabalhando de forma remota. As atividades
pedagógicas passam por período de reorganização, sendo realizados os
primeiros processos artístico-pedagógicos. A instituição tem tomado as
iniciativas para manter o funcionamento administrativo e pedagógico, 
acolher dúvidas e prestar os esclarecimentos que são possíveis.

Como faço para manter 
contato com a instituição?2

As dúvidas ou solicitações dever ser enviadas exclusivamente 
para o e-mail comite@fascs.com.br. A equipe administrativa tem 
elaborado os procedimentos para o período em que se fará 
atendimento remoto.



Os cursos da 
Fundação serão 
ministrados via EAD?

3
Não haverá transformação dos cursos presenciais em cursos EAD. 
Por conta da suspensão das atividades presenciais estão sendo 
implementadas aulas e atividades remotas como forma de garantir 
a continuidade e o percurso acadêmico no curto prazo. Elas serão 
importantes para manter o contato dos alunos com as disciplinas e
dar sequência ao processo de acolhimento e aprendizagem no 
período da pandemia.

Haverá avaliações 
neste período?4 Poderão ser feitas alterações no 

calendário, no período de aulas e 
nas formas de avaliação, de maneira 
a garantir não apenas as provas, mas 
também o processo de ensino e 
aprendizagem como um todo.



Como serão realizadas as aulas e atividades 
remotas?

5
Professores e alunos estão em período de adaptação ao ambiente remoto de 
aprendizagem. Os alunos estão recebendo conteúdos como textos, artigos, 
material de estudo individual, material audiovisual, dentre outros, aderentes ao
plano de curso de cada disciplina. Em algumas circunstâncias, atividades com
acompanhamento remoto e simultâneo estão sendo realizadas. Ações
alternativas, como a indicação e elaboração de conteúdos socioculturais que
possam ser difundidos à comunidade, poderão ser temas propostos pelos
professores, que têm acompanhado e supervisionado a produção discente. 
Também poderão ser propostas ações pedagógicas por meio da plataforma
GoogleClassroom e de ferramentas como Jitsi Meetings, Skype, Facebook, 
Whatsapp e outras que garantam a interação professor-aluno.



Há previsão de suspensão de 
atividades e antecipação de férias?6

A Fundação das Artes optou por manter as atividades na modalidade
remota, propondo o cumprimento dos conteúdos neste semestre. 
Com a mudança diária e o acompanhamento das orientações dos órgãos
oficiais, poderão ser definidas outras estratégias, as quais
serão oportunamente comunicadas.

Há alguma orientação acerca do 
pagamento das mensalidades?7

A equipe da Fundação das Artes está trabalhando com muita
atenção a esta questão. Elaborou estudos, tem mantido diálogo
com órgãos de controle e, em breve, divulgará um Pacote de 
Medidas de Apoio com orientações mais precisas que
beneficiarão toda a comunidade.



Se eu precisar, eventualmente, trancar 
minha matrícula, como devo proceder?8 

Deverá aguardar até que os prodecimentos adminitrativos sejam
reorganizados, orientamos ainda aguardar a publicação do Pacote de 
Medidas de Apoio, antes de optar pelo trancamento. Para tanto, pedimos
que acompanhem as postagens em nossas redes sociais e site oficial.


