
 

 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA (COVID-19) 
de 25 de março de 2020 

 
 

Prezado aluno e/ou Responsável, 

 

Tendo como objetivo tomar medidas que buscam conter o avanço da disseminação do Coronavírus 

(Covid-19), faz-se necessária a suspensão das atividades presenciais dos cursos de graduação e pós- 

graduação das Faculdades Dom Bosco, assim como das aulas do Colégio de Aplicação de Resende. 

Essa medida, determinada inicialmente pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Decreto no 46.970 

de 13/03/2020) e posteriormente indicada pelo Ministério da Saúde e outros órgãos oficiais, apresentou 

grandes desafios para toda a nossa comunidade acadêmica e estudantil, colocando-nos em um novo 

momento onde foi preciso repensar, com agilidade e sobriedade, os procedimentos de ensino-aprendizagem 

em nossas unidades de ensino. 

Em relação aos cursos de graduação, a portaria publicada pelo Ministério da Educação (Portaria no 

343 de 17/03/2020) autorizou as instituições de ensino superior a utilizarem tecnologias da informação por 

um período inicial de 30 dias, tendo como objetivo não prejudicar o ano letivo dos universitários. No mesmo 

sentido o Ministério da Educação e a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, autorizaram e 

indicaram que escolas de ensino básico, colégio, utilizassem as tecnologias da informação para disponibilizar 

conteúdo aos seus estudantes, tendo em vista a continuidade do ensino. 

A situação emergencial, as exigências legais e as determinações das autoridades no âmbito federal, 

estadual e municipal impuseram a toda comunidade o uso de recursos tecnológicos na educação, contudo, 

é importante ressaltar que não houve mudança no nosso modelo pedagógico e o modelo de ensino das 

Faculdades Dom Bosco e do Colégio de Aplicação de Resende continua sendo o modelo presencial. Nossos 

professores, coordenadores e orientadores continuam reunidos com os alunos, nessa fase por força das 

circunstâncias, em um regime especial de aprendizagem remota. 

Nosso corpo docente continua sendo composto por professores presenciais (e não por tutores como 

no modelo básico de EAD). A proposta do nosso conteúdo continua sendo a mesma aplicada 

presencialmente, nesse momento sendo adaptado para ferramentas tecnológicas como o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA-Moodle), ferramentas de videoconferência, com o conteúdo sendo ministrado por 

meio de aulas gravadas, encontros em tempo real, materiais para leitura, chats, fóruns, etc. 

 

 



 

 

 

O ensino a distância nesse período de quarentena não é equivalente ao dos cursos originalmente 

EAD, que já contam com uma série de aulas gravadas e tutores responsáveis por grandes grupos de alunos. 

Na AEDB nossos professores estão trabalhando para rever seus planos de aulas e propor novas atividades de 

ensino presencial remoto. 

A equipe técnico-administrativa continua trabalhando visando garantir o pleno funcionamento de 

todas as rotinas acadêmicas/escolares de secretaria, biblioteca, tesouraria, manutenção, além da 

infraestrutura de informática que oferece sustentação para as atividades nos ambientes tecnológicos. 

Dessa forma, a AEDB continua arcando não somente com a manutenção de seu corpo docente e 

técnico-administrativo, mas também com gastos para a ampliação tecnológica de modo a possibilitar a 

continuidade do conteúdo e para que não haja perda de aprendizagem para os alunos. Não há portanto, 

redução de custo, pelo contrário a AEDB tem feito mais despesas para dar conta deste momento atípico pelo 

qual passa o mundo todo em função do novo coronavírus. 

Todos estamos atentos, solidários e acompanhando o desenrolar e os desdobramentos desta crise 

sanitária, na famílias e nas organizações. O desemprego já estava presente em nossa sociedade em níveis 

elevados e a todos nós preocupava no dia a dia. 

O Setor de Benefícios da AEDB, esteve e estará sempre apto a atender cada situação comprovada 

dos membros de nossa Comunidade Educacional, de acordo com as necessidades individuais.  

Como todos podem perceber a AEDB e suas unidades de ensino não paralisaram suas atividades. 

Nesse período, estamos todos os dias planejando, reorganizando e trabalhando ainda mais, buscando 

viabilizar a melhor experiência possível aos nossos alunos, garantindo a manutenção de toda a equipe de 

funcionários e da nossa infraestrutura, certos de que em breve retomaremos nossas atividades presenciais, 

com a saúde e as graças de Deus. 

 

O momento é de união, e na certeza de que juntos e com a compreensão de todos venceremos os 

desafios dos tempos atuais.  

 

Cordialmente, 

 


