
 

 

COMUNICADO OFICIAL: RETORNO DAS AULAS REMOTAS 

 

Para toda Comunidade Acadêmica 

Para todos os Cursos exceto Medicina 

  

Vitória, 18 de setembro de 2020.  

  

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.  

 

1 MODELO DE ENSINO A SER ADOTADO A PARTIR DO DIA 21 DE 

SETEMBRO DE 2020 

 

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 

remotas associadas aos fóruns), porém utilizando a ferramenta de comunicação 

síncrona 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 momento 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), 

plataforma 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 

aprendizagem disponibilizados pelo docente. Dessa forma o aluno terá aulas 

normais através do AVA, acessando o Moodle. 

 

2 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 

Ministério da Educação, garantindo preservar a formação acadêmica do aluno sem 

prejuízo.  

 

As reposições de 2020/1 da carga horária relativa ao conteúdo teórico cognitivo 

(habilidades teóricas e percepção) das disciplinas práticas serão realizadas em 

forma de vídeo 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 dependem do desenvolvimento de habilidades do aluno 

serão repostas a partir de 2021. 

 

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.  

 

3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

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 

previsto 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 coordenação de curso no início do semestre letivo. 

 

O aluno não precisará ir à Faculdade para realizar as provas. Todas as atividades 

devem ser postadas ou realizadas no AVA/Moodle. 

 

4 HORÁRIO DE ATENDIMENTO NAS FACULDADES MULTIVIX A 

PARTIR DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

Todas as Faculdades Multivix a partir do dia 21 de setembro de 2020, irão atender 

no horário das 12 hs as 18 hs. 

 

5 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

A Faculdade disponibiliza para sua comunidade acadêmica laboratórios de 

informática independente do cenário de ensino a ser adotado no semestre 2020/2. 

Também é disponibilizada internet de banda larga, sendo que o sistema 

wireless está disponível livremente em toda a área física da instituição.  

 

Os alunos que não possuem internet e acesso aos equipamentos de informática 

poderão se dirigir à Faculdade. Os laboratórios estarão disponíveis sempre no 

horário de aula (no período de segunda a sexta-feira de 08 às 22 horas). Basta fazer 

agendamento através do email do info de cada unidade.  

 



 

 

6 DEMAIS SETORES DA FACULDADE 

 

Durante o período da pandemia, os setores como Laboratórios de Habilidades, 

Biblioteca, Cantina, Multispace, Quadra Poliesportiva, Copiadora, Auditório e 

Restaurante permanecerão fechados por motivo de segurança. 

 

Ressalta-se que 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 Aplicadas, 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. 

 

Qualquer necessidade de informação adicional, pedimos que entrem contato pelos 

nossos canais de comunicação oficiais.  

 

Continuamos atentos a todos os desdobramentos que possam impactar toda 

comunidade acadêmica, confiantes de que Deus tem o controle absoluto sobre 

todas as coisas e nos guiará, com zelo e amor, pelos melhores caminhos. 

 

Reiteremos que qualquer alteração informaremos a toda comunidade acadêmica no 

prazo de antecedência de 48 horas.  

 

Que Deus abençoe sempre a vida de todos!  

 

Cordialmente, 

 

Tadeu de Oliveira Penina 

Diretor Executivo - Faculdade Multivix 


