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PREZADO ALUNO,

Conforme divulgado via comunicado oficial, a Faculdade Multivix informa que a partir 
do dia 21 de setembro de 2020, as aulas retornarão a serem ofertadas no Cenário 
A, ou seja remotamente. Essa alteração se deve ao baixíssimo comparecimento nos 
encontros presenciais. 

Para manutenção das aulas remotas, a Faculdade Multivix utilizou a Portaria MEC nº 
544 de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia da Covid-19. 

Preparamos um guia rápido de perguntas e respostas de como funcionarão as ativida-
des durante no retorno ao cenário A

Sucesso e Saúde a Todos!
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1) COMO FICARÁ O MODELO DE ENSINO A SER 
ADOTADO A PARTIR DO DIA 21 DE SETEMBRO?

A Faculdade Multivix irá adotar o seguinte modelo: 

1. Aulas remotas em tempo real (comunicação síncrona).

2. Fóruns (comunicação assíncrona).

No caso do cenário A, as aulas acontecerão na mesma sistemática de 2020/1 (aulas re-
motas associadas aos fóruns), porém utilizando a ferramenta de comunicação síncro-
na Microsoft Teams. Portanto, as aulas remotas serão ofertadas através do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma Moodle, em tempo real e de acordo com 
o horário previsto/contratado. Caso o aluno não tenha como estar presente no mo-
mento da aula, ele poderá acessar a qualquer momento a aula que ficará disponível 
no ambiente virtual, levando em consideração que a presença nas aulas é facultativa. 

Além das aulas remotas, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plata-
forma Moodle, o aluno também terá acesso aos fóruns (no qual o professor irá tirar as 
dúvidas dos alunos), à realização de atividades avaliativas e aos recursos de aprendi-
zagem disponibilizados pelo docente. Dessa forma o aluno terá aulas normais através 
do AVA, acessando o Moodle.

2) AS AULAS REMOTAS SERÃO MANTIDAS?

Sim. As aulas remotas irão acontecer através do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), plataforma Moodle. Usando o AVA, através do Moodle, o aluno terá acesso:

1. Fóruns - Os fóruns serão realizados através do Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA), plataforma Moodle, no qual o professor irá tirar as dúvidas dos alunos.

2. Aula em tempo real de acordo com o horário previsto/contratado;

3. Acesso aos Recursos de Aprendizagem disponibilizados pelos docentes. 

Para o momento síncrono, ou seja, aula em tempo real, a Faculdade irá permanecer 
utilizando a ferramenta Teams. 
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3) QUAL SERÁ A PLATAFORMA UTILIZADA?

No cenário A continuará acontecento na mesma sistemática do início do semestre 
2020/2 (aulas remotas via Microsoft Teams associadas aos fóruns). 

Portanto, as aulas remotas continuarão sendo ofertadas através do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), plataforma Moodle), em tempo real e de acordo com o ho-
rário previsto/contratado. Caso o aluno não tenha como estar presente no momento 
da aula, ele poderá acessar a qualquer momento a aula que ficará disponível no am-
biente virtual. Além das aulas remotas, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), plataforma Moodle, o aluno também continuará com acesso aos fóruns (no qual 
o professor irá tirar as dúvidas dos alunos), à realização de atividades avaliativas e aos 
recursos de aprendizagem disponibilizados pelo docente. Dessa forma o aluno terá 
aulas normais através do AVA, acessando o Moodle.

4) COMO ESTÁ FUNCIONANDO A METODOLOGIA 
PROPOSTA DAS DISCIPLINAS 100% EAD?

Em todas as Faculdades Multivix, a partir do semestre de 2020/2, e em todos os cur-
sos, com exceção de Medicina, os alunos irão se beneficiar das disciplinas no formato 
EaD, atendendo assim a Portaria nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019, publicada no 
D.O.U. em 11 de dezembro de 2019. Nesse sentido, todos os cursos/períodos contarão 
com disciplinas EaD, tendo suporte de orientação de estudos através do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, plataforma Moodle, no limite de até 40% EaD. As discipli-
nas EaD acontecerão na plataforma Moodle, com a ferramenta Microsoft Teams para 
aulas remotas e terão o seguinte cronograma:  4 aulas remotas e 4 fóruns no bimestre 
de oferta. Será encaminhado via portal, aplicativo e e-mail, o manual próprio dessas 
disciplinas. Dessa forma o aluno irá entender o seu funcionamento e a coordenação 
disponibilizará também cronogramas e planos de ensino.

5) COMO FICARÃO AS DISCIPLINAS PRÁTICAS?

As matrizes curriculares dos cursos foram ajustadas para que a oferta de disciplinas 
práticas aconteça em 2021/1 de acordo com autorização da Portaria nº 544 do Minis-
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tério da Educação, garantindo preservar a formação acadêmica do aluno sem prejuízo. 

As matrizes em que não foram possíveis as adaptações em 2020/2 e que têm em sua 
essência aulas práticas, serão repostas seguindo o mesmo procedimento descrito acima. 

6) COMO FICARÁ A REPOSIÇÃO DAS AULAS 
PRÁTICAS DO SEMESTRE PASSADO (2020/1)

As reposições de 2020/1 da carga horária relativa ao conteúdo teórico cognitivo (habi-
lidades teóricas e percepção) das disciplinas práticas serão realizadas em forma de ví-
deo aula em 2020/2, conforme autorizado pela Portaria. O que é permitido na Portaria 
544 e necessitar de atividade prática – que seja necessária a reposição, posteriormente 
será divulgado um cronograma ao final da pandemia. Aquelas disciplinas que depen-
dem do desenvolvimento de habilidades do aluno serão repostas a partir de 2021.

7) COMO SERÁ O DESENVOLVIMENTO DAS 
DISCIPLINAS DE ESTÁGIO?

Em relação ao estágio, os alunos dos cursos de Administração, Arquitetura, Biomedici-
na, Farmácia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Engenharia de Produção 
e Engenharia Ambiental, poderão atuar de home office nas empresas conveniadas 
à Faculdade Multivix Vitória. Obedecendo a legislação vigente no que diz respeito a 
supervisão do Estágio. E, ao final do semestre entregar os relatórios conforme previsto 
no Manual de Estágio próprio da IES. 

Para o curso de Direito, os alunos matriculados nos Estágios Supervisionados I e II, 
deverão desenvolver 3 peças, sendo elas: uma petição inicial, uma contestação e um 
recurso. As peças são indicadas pela coordenação de curso no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem.  Já os alunos matriculados em Estágio Supervisionado III, poderão 
optar pela entrega de três peças ou relatório de participação de 5 audiências online 
(sessão de Tribunal Superior, Sessão de Tribunal de Justiça, dentre outras), seguindo o 
modelo do caderno de práticas próprio da Faculdade.
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Caso o aluno opte por esperar o fim da pandemia, poderá aguardar o retorno das 
atividades presenciais sem nenhum prejuízo para desenvolvimento dessas atividades 
dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas das Faculdade Multivix Vitória  (NPJ).

Para o curso de Odontologia, os Estágios Supervisionados estão parados obedecen-
do a legislação exceto para os alunos do último ano de Curso em que a Faculdade 
Multivix Vitória obedecerá ao disposto no  Decreto nº 4707 – R de 08 de Agosto de 
2020 que altera redação do texto do Decreto nº 4636- R de 19 de Abril de 2020 que 
dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decor-
rente do novo coronavírus (COVID-19) liberando as atividades práticas obrigatórias e o 
estágio curricular dos cursos do ensino superior da área de saúde para concludentes, 
do último ano ou semestre. Dessa forma a Faculdade Multivix Vitória abrirá a clínica 
de Odontoloogia a partir do de 24 de agosto exclusivamente para alunos do último 
semestre. A abertura se dará seguindo todos os protocolos de Segurança, tomando 
todos os cuidados necessários ao combate a COVID-19. 

O Curso de Nutrição também obedecerá ao Decreto nº 4707 e adotará procedimen-
tos de atendimentos na disciplina de Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica. Os 
atendimentos acontecerão de forma remota por meio da Plataforma Microsoft Teams 
com a presença do professor Supervisor do Estágio. Os demais estágios dos períodos 
anteriores estão suspensos. 

O Curso de Psicologia também obedecerá ao Decreto nº 4707 e adotará procedimen-
tos de atendimentos na disciplina de Estágio para alunos do último ano de curso. Os 
atendimentos acontecerão de forma remota por meio da Plataforma Microsoft Teams 
com a presença do professor Supervisor do Estágio dentro do Núcleo de Práticas Psi-
cológicas (NPP). Os demais estágios dos períodos anteriores estão suspensos. 

O Curso de Enfermagem também obedecerá ao Decreto nº 4707 e adotará proce-
dimentos de atendimentos na disciplina de Estágio Supervisionado para alunos do 
último ano do curso. Os atendimentos acontecerão dentro das Unidades Básicas de 
Saúde e Hospitais conveniados à Multivix Vitória, seguindo os procedimentos de segu-
rança de combate à COVID-19 adotados pelas empresas conveniadas. 
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8) OS NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESTARÃO 
FUNCIONANDO?

A Faculdade Multivix informa que os seus Núcleos de Atendimento à Comunidade, 
como NPJ, NPP e Clínica Odontológica estão abertos desde o dia 24 de agosto e fun-
cionando de acordo com as especificidades de cada curso e unidade, para oferta dos 
estágios curriculares.

9) COMO SERÁ A SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
EM 2020/2?

Independente do cenário adotado, a sistemática de avaliação não mudará. Ou seja, 
a sistemática de avaliação para o semestre letivo 2020/2 é a seguinte: um trabalho 
bimestral no valor de 4,5 pontos (podendo ser realizado em grupo de até 5 alunos) e 
uma prova bimestral com peso 5,5 pontos, realizada de forma online, conforme pre-
visto no Calendário Acadêmico.

A Avaliação Processual/Trabalho (4,5 pontos) será substituída para o desenvolvimento 
de um único trabalho proposto no AVA/Moodle. Essa atividade deverá ser desenvolvida 
em grupo de até 5 (cinco) alunos. O período de realização e entrega desta atividade 
seguirá o estabelecido por cada coordenação de curso juntamente com o professor 
da disciplina e deverá ser realizado até a data limite no Calendário Acadêmico. 

Para a Avaliação Pontual/Prova Bimestral (5,5 pontos), será considerada a realização de 
Prova Bimestral Online (será composta por 11 questões objetivas) conforme previsto 
no Calendário Acadêmico e conforme Comunicado que será divulgado por cada co-
ordenação de curso no início do semestre letivo.

10) O ALUNO PRECISARÁ IR ATÉ A FACULDADE 
PARA REALIZAR AS PROVAS?

Não, enquanto o governo ou demais órgãos como MEC, Ministério da Saúde não de-
cretarem o fim da Pandemia, todas as atividades avaliativas do semestre 2020/2 de-
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vem ser postadas ou realizadas no AVA/Moodle. Ou seja, O aluno não precisará ir à 
Faculdade para realizar as provas

11) COMO SERÁ O DESENVOLVIMENTO DA 
DISCIPLINA DE METODOLOGIA APLICADA AO 
CURSO?

A disciplina será ofertada na modalidade semipresencial ou EaD no semestre letivo 
2020/2.

A oferta da disciplina de Metodologia Aplicada ao Curso na modalidade semipresencial 
terá encontros quinzenais com duas horas cada, devendo o aluno seguir o cronograma 
de encontros elaborado pela Coordenação de Curso, através do Microsoft Teams. 

A oferta da disciplina de Metodologia Aplicada ao Curso na modalidade EaD terá 
orientação via fóruns online, através do ambiente virtual de aprendizagem, tendo 01 
(um) encontro virtual de 30 (trinta) minutos para cada mês de oferta da disciplina. Os 
encontros virtuais (fóruns online) serão de acordo com o cronograma feito pela Coor-
denação de Curso.

Será facultativa a participação do aluno, devendo se responsabilizar por qualquer pre-
juízo que vier a ocorrer caso não obtenha resultado satisfatório na disciplina, em virtu-
de da não participação aos fóruns ofertados pela Instituição.

Para ser considerado aprovado na disciplina de Metodologia Aplicada ao curso, o alu-
no deverá obter média igual ou superior a 7,0.

12) COMO SERÁ O DESENVOLVIMENTO DA 
DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO EM 2020/2? 

Os cursos que tiverem a disciplina Trabalho de Conclusão compondo suas grades cur-
riculares, poderão ser ofertadas em turno diferente daquele em que o aluno estiver 
matriculado. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso para os cursos de graduação da Faculdade MULTI-
VIX será realizado em grupo de 03 alunos, exceto para o curso de Arquitetura. O coor-
denador de curso irá divulgar o cronograma dos encontros.

A modalidade do Trabalho de Conclusão de Curso a ser apresentada é um artigo aca-
dêmico-científico.

O Trabalho de Conclusão de Curso será avaliado pelo professor-orientador da Faculdade 
Multivix com valor de até 10 pontos, salvo os trabalhos sorteados para apresentação oral.

Será considerado aprovado o grupo cuja avaliação final apresentar nota igual ou su-
perior a 7,00 (sete). Será facultativa a participação dos alunos nos encontros online, 
devendo se responsabilizar por qualquer prejuízo que vier a ocorrer caso não obtenha 
resultado satisfatório na disciplina em virtude da não participação dos encontros ofer-
tados pela Instituição.

Ressalta-se que o aluno reprovado em Metodologia Científica aplicada ao Curso não 
poderá, sob hipótese alguma, cursar a disciplina em conjunto com Trabalho de Con-
clusão de Curso. Cada uma das disciplinas citadas deverá ser cursada em semestres 
letivos distintos.

13) COMO SERÁ O DESENVOLVIMENTO DAS 
DISCIPLINAS DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO 
INTERDISCIPLINAR? 

A disciplina de Prática de Extensão Interdisciplinar (PEI) será realizada a partir de uma 
situação-problema, relacionada à temática da disciplina, pesquisada pelo aluno a par-
tir de fontes confiáveis (Artigos científicos, sites governamentais, entre outros). A orien-
tação específica da disciplina de Prática de Extensão Interdisciplinar será divulgada 
em material próprio pela coordenação de ensino.
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14) SEREI OBRIGADO A PARTICIPAR DAS AULAS 
REMOTAS? 

Não. Não prevalece o critério de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência míni-
ma, enquanto durar a pandemia. As aulas estarão disponíveis para os alunos depois 
das aulas.

15) ESTOU PRECISANDO RESOLVER 
PENDÊNCIAS COM A FACULDADE, COMO ESTÁ O 
ATENDIMENTO PRESENCIAL?

Como a pandemia ainda não acabou, recomendamos que você só saia de casa para 
a Faculdade em último caso. Nesse caso, os atendimentos presenciais na Multivix 
respeitarão o protocolo de segurança e informativo divulgados previamente. E que os 
atendimentos estão ocorrendo de segunda a sexta das 12 as 18.

Lembramos que a Multivix tem uma série de atendimentos online que estão de fácil 
acesso aos seus alunos. São eles: 

1) Adaptação;

2) Atividade Complementar;

3) Cancelamento de Adaptação/Dependência;

4) Carta de Encaminhamento de Estágio (somente para cursos de Licenciaturas);

5) Carteirinha de Estudante (2ª via);

6) Certificado de Conclusão de Curso;

7) Certificado de Eventos promovidos pela Instituição (palestras, seminários, moni-
torias, visitas técnicas);

8) Colação de Grau em Data Especial (Gabinete);

9) Colação de Grau Oficial;

10) Confecção de Contrato de Estágio;

11) Confecção de Termo Aditivo de Estágio;

12) Cópia da Pasta de Estágio Supervisionado;
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13) Cópia de Prova Final;

14) Cópia do Contrato Educacional;

15) Cópia do Contrato do Estágio Supervisionado;

16) Declaração de Coeficiente de Rendimento;

17) Declaração com Previsão de Término do Curso; 

18) Declaração de adimplência;

19) Declaração de Frequência;

20) Declaração de Frequência/horário/nome do orientador no NPJ;

21) Declaração de Inscrito no NPJ (Estágio);

22) Declaração de Horário de Aula;

23) Declaração de Matrícula;

24) Declaração de Mensalidade;

25) Declaração de Datas/Horários de Avaliações Bimestrais;

26) Declaração Nome do Professor Orientador;

27) Declaração para Imposto de Renda;

28) Declaração Personalizada;

29) Declaração Regularidade do ENADE;

30) Dependência;

31) Dependência de Verão;

32) Dispensa de Disciplina; Adaptação;

33) Atividade Complementar;

34) Cancelamento de Adaptação/Dependência;

35) Carta de Encaminhamento de Estágio (somente para cursos de Licenciaturas);

36) Carteirinha de Estudante (2ª via);

37) Certificado de Conclusão de Curso;

38) Certificado de Eventos promovidos pela Instituição (palestras, seminários, moni-
torias, visitas técnicas);

39) Colação de Grau em Data Especial (Gabinete);

40) Colação de Grau Oficial;

41) Confecção de Contrato de Estágio;

42) Confecção de Termo Aditivo de Estágio;

43) Cópia da Pasta de Estágio Supervisionado;
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44) Cópia de Prova Final;

45) Cópia do Contrato Educacional;

46) Cópia do Contrato do Estágio Supervisionado;

47) Declaração de Coeficiente de Rendimento;

48) Declaração com Previsão de Término do Curso; 

49) Declaração de adimplência;

50) Declaração de Frequência;

51) Declaração de Frequência/horário/nome do orientador no NPJ;

52) Declaração de Inscrito no NPJ (Estágio);

53) Declaração de Horário de Aula;

54) Declaração de Matrícula;

55) Declaração de Mensalidade;

56) Declaração de Datas/Horários de Avaliações Bimestrais;

57) Declaração Nome do Professor Orientador;

58) Declaração para Imposto de Renda;

59) Declaração Personalizada;

60) Declaração Regularidade do ENADE;

61) Dependência;

62) Dependência de Verão;

63) Dispensa de Disciplina;

64) Exame Especial;

65) Exclusão de Disciplina (fora do período de reajuste);

66) Histórico Escolar;

67) Inclusão de Disciplina (fora do período de reajuste);

68) Justificativa de faltas;

69) Matriz Curricular;

70) Monitoria/Monitor;

71) NAP – Núcleo de Apoio Psicológico;

72) Nivelamento;

73) Portaria de Autorização de Reconhecimento ou Renovação;

74) Programa de Disciplina;
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75) Prova Substitutiva (exceto Medicina Modular);

76) Prova Substitutiva TAC I (somente Medicina Modular);

77) Prova Substitutiva TAC II (somente Medicina Modular);

78) Prova Substitutiva PCI (somente Medicina Modular);

79) Prova Substitutiva da Avaliação Prática (somente Medicina Modular);

80) Reabertura de Matrícula (aluno com matrícula trancada);

81) Reembolso (casos de desistência/trancamento);

82) Reembolso FIES;

83) Reembolso PROUNI, Nossa Bola, Pravaler, Faça Acontecer;

84) Reembolso outros;

85) Reopção de Curso (Transferência de Curso);

86) Reopção de Dependência/Adaptação;

87) Reopção de Turma;

88) Reopção de Turno;

89) Responsável Financeiro do Seguro Educacional;

90) Transferência de Modalidade (somente para alunos Multivix Serra

16) AVALIEI AS POSSIBILIDADES E MESMO 
ASSIM, PRECISO IR ATÉ A FACULDADE PARA UM 
ATENDIMENTO? O QUE DEVO FAZER?

Você deverá ler atentamente o protocolo de segurança da Faculdade Multivix. E seguir 
seguintes recomendações.

• Não será permitida a entrada na Faculdade de aluno, colaborador e professor 
sem máscara.

• O aluno não poderá retirar máscaras de proteção, salvo em casos de troca exclu-
sivamente em casos de espirros, tosses ou ultrapassado 2 horas de uso, sendo 
que essa troca deverá acontecer no banheiro. 

• A não utilização de máscara por parte de alunos, professores e colaboradores é con-
siderada infração, estando sujeitos a sanções como advertência e/ou suspensão. 
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• Será aferida a temperatura com Termômetro Digital Infravermelho de testa em 
colaboradores, alunos e visitantes na chegada (se a temperatura estiver maior ou 
igual a 37ºC, o aluno ou funcionário deverá ser dispensado e orientado a procurar 
uma Unidade de Saúde em caso de continuação dos sintomas); 

• Higienização das mãos com uso de álcool 70% na entrada do campus. 

• Comunicação por cartazes, banners, aplicativo, e-mail e redes sociais com as nor-
mas/protocolos estabelecidos e possíveis sintomas da Covid-19; 

• Uso obrigatório de máscaras, prezando pela manutenção e higienização a cada 
uso ou descarte; 

• Usar máscaras semifacial em duas camadas, cobrindo corretamente e vedando 
boca e nariz, e realizar a retirada somente após higienizar as mãos e não tocar no 
tecido filtro; 

• Substituir as máscaras a cada 2h.

• Todos devem trazer máscaras reservas e saco plástico para descarte das máscaras 
usadas.

• A máscara deve ser trocada em caso de espirro. Após o espirro, o colaborador, 
aluno ou professor que espirrou deverá se dirigir até o banheiro. Lá deve higieni-
zar as mãos, retirar a máscara pelo elástico, colocar em saco plástico levado por 
ele, colocar uma nova máscara, higienizar as mãos. Após isso poderá retornar à 
sala de aula ou local de trabalho.

• Manter uma distância de 1,5m entre as pessoas; onde não for possível, será utili-
zada barreira física ou protetor mais potente.

• Colaboradores, alunos e professores não podem ter contato físico. 

• Para entrada na Faculdade os alunos deverão apenas mostrar a carteirinha a 
uma distância de 1,5m.

• O estacionamento da Faculdade estará fechado.

• No horário de entrada, haverá um profissional da área da saúde de plantão para 
organização do fluxo e controle das medidas de segurança.

• Alunos deverão trazer as máscaras de casa.

• O bicicletário não estará funcionando enquanto durar a pandemia.

• Os alunos deverão trazer água e lanche para consumo próprio de suas casas. Os 
bebedouros não estarão funcionando e os espaços de vendas de refeições não 
estarão abertos. 
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17) TODOS OS SETORES ESTÃO FUNCIONANDO A 
PARTIR DO DIA 21 DE SETEMBRO?

Não. Os atendimentos realizados pelos coordenadores de curso só ocorrerão de forma 
remota, mesmo o aluno e professor estando presentes na Faculdade no mesmo dia 
e horário.

A Secretaria acadêmica está funcionando no período de segunda a sexta-feira das 12 
às 18 horas.

Os setores como Laboratórios de Habilidades, Biblioteca, Cantina, Multispace, Quadra 
Poliesportiva, Copiadora, Auditório e Restaurante permanecerão fechados por motivo 
de segurança.

18) VOU PRECISAR PEGAR LIVRO PARA 
ESTUDAR, COMO FAÇO?

A Faculdade Multivix possui a BIBLIOTECA VIRTUAL MINHA BIBLIOTECA que reúne 
um acervo completo de livros digitais – são milhares de títulos técnicos, acadêmicos 
e científicos, divididos em 7 catálogos: Medicina, Saúde, Exatas, Jurídica, Sociais Apli-
cadas, Pedagógica e Artes & Letras. Tudo isso em uma plataforma prática, intuitiva e 
com diversas ferramentas inclusas, que podem ser acessadas em qualquer dispositivo 
conectado à internet.
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