
 

 

COMUNICADO OFICIAL: RETORNO DAS AULAS NO SEMESTRE 2021/1 

 

 

Para toda comunidade acadêmica,  

   

O Ministério da Educação homologou o Parecer nº 19, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que estende até 31 de dezembro de 2021 a permissão para 

atividades remotas no ensino básico e superior em todo o país. Diante da 

manutenção do estado de calamidade pública devido a Pandemia da COVID19, a 

Faculdade Multivix prezando pela qualidade de seu ensino e segurança de seus 

colaboradores e alunos vem informar que oferecerá suas aulas teóricas no semestre 

2021/1 por meio de mais uma ferramenta: a “Transmissão ao vivo das aulas”.  

 

Além disso, as aulas estarão associadas ao AVA/Moodle, Teams e biblioteca digital. 

Essa associação de ferramentas possibilitará os alunos alcançarem os objetivos de 

aprendizagem com mais facilidade. 

 

O aluno Multivix em 2021 poderá então optar em ir para a Faculdade ou assistir as 

aulas de sua própria casa. Dessa forma, o aluno do grupo de risco ou que não se 

sentir seguro poderá assistir as aulas de sua casa sem perda de conteúdo e em 

tempo real.  

 

Para o semestre de 2021/1 a cláusula regimentar que estabelece o critério de 75% 

(setenta e cinco por cento) de frequência mínima permanece suspensa. Ou seja, 

será considerada facultativa a presença nas aulas presenciais ou remotas (para o 

aluno que optar por não comparecer presencialmente). Ficando a gravação da aula 

disponível ao aluno após o término da transmissão ao vivo no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA/MOODLE).  

 

A Multivix informa que a abertura de seu espaço físico para as aulas se dará 

seguindo todos os protocolos de Segurança, tomando todos os cuidados 

necessários ao combate à COVID-19 com funcionários e alunos devidamente 

capacitados.  



 

 

 

Estamos empenhados em mantê-los atualizados constantemente durante todo o 

processo e havendo novas orientações dos Órgãos Governamentais os manteremos 

informados. As informações detalhadas do funcionamento das aulas o aluno 

encontrará no informativo divulgado pela Faculdade Multivix. 

 

Que Deus abençoe sempre a vida de todos!  

Esperamos que estejam com saúde e esperamos revê-los em breve. 

 

Cordialmente, 

 

Tadeu Antônio de Oliveira Penina 

Diretor Executivo 


