
 
 

COMUNICADO PARA OS ACADÊMICOS DO CEAD (04/06/2020) 

Prezados/as Acadêmicos/as, 

A Direção do CEAD/UDESC está trabalhando junto com as Chefias de 

Departamento, Coordenadores de Curso, Professores e Tutores para monitorar 

o andamento do semestre 2020.1. 

Estamos preocupados não somente com as questões pedagógicas que envolvem 

o bom aprendizado, mas com as condições estruturais e emocionais dos/as 

nossos acadêmicos. Por isso, preparamos esse comunicado para informar as 

ações que já foram tomadas, bem como as que estão sendo planejadas para 

que os semestres do ano 2020 possam fluir dentro da normalidade, apesar da 

pandemia pela COVID-19. 

Ações realizadas: 

01)  Retomada das aulas para que não haja risco de perda do semestre; 

02)  Capacitação de professores e tutores na plataforma Moodle; 

03)  Diagnóstico individual detalhado de alunos(as) com dif iculdades; 

04)  Disponibilização de atendimento psicológico para alunos com casos mais 

graves de ansiedade; 

05)  Criação da sala Plantão e Formação do Moodle para Estudantes no  Moodle 

(em estruturação); 

06)  Recomendação de impressão no polo de material didático para alunos com 

problemas de acesso à internet; 

07)  Aprovação de Resolução para amparar as avaliações a distância que, 

durante a suspensão das atividades presenciais, acontecerão de forma 

digital; 

08)  Diálogo com professores para f lexibilizar os prazos das atividades, 

considerando as restrições apresentadas pelos acadêmicos quando 

comunicadas previamente; 

09)  Disponibilidade do Edital de Auxílio Digital 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8749/Edital_Inclus_o_Digi

tal_Gradua__o_15912192726841_8749.pdf . Atenção aos prazos de 

inscrição e aos requisitos exigidos; 

10)  Tratativas com a Reitoria para que o auxílio internet de R$ 80,00/mês possa 

ser disponibilizados para os alunos do CEAD que atendam aos requisitos 

estabelecidos; 

Ações a serem realizadas: 

01)  Contato com polo e Centros da UDESC para a possibilidade de formar 

convênio com Prefeituras para atendimento psicológico;  

02)  Trabalho conjunto entre direção, professores e tutores para o contínuo 

monitoramento e identif icação de novas dif iculdades no decorrer do 

semestre. 

Ficamos à disposição para ouvir a Comunidade Acadêmica e disponibilizamos 

nossos canais de comunicação! 
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