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Prezadas Professoras e Prezados Professores da ECA 
   
Inicialmente gostaríamos de agradecer a cooperação de nossos docentes, 
assim como das CoCs, Comissão de Graduação, Serviço de Graduação, 
funcionários técnico-administrativos, Departamentos de Ensino e Escola de 
Arte Dramática da ECA pelo esforço que visa a proporcionar a nossos 
estudantes a possibilidade de prosseguir com uma parte das atividades 
pedagógicas, o que acreditamos necessário, não apenas devido às nossas 
responsabilidades enquanto professores, mas, sobretudo, por permitir que 
nossos alunos mantenham um vínculo com seus orientadores e se sintam 
minimamente amparados e acolhidos nesse período tão delicado quanto 
difícil de isolamento social. 
  
Nosso corpo discente (em cópia) recebeu um comunicado da Direção (cópia 
anexa), com a listagem das disciplinas deste primeiro semestre e a 
informação, fornecida pelas CoCs, com a opção de cada docente por 1) 
ministrá-las a distância; 2) ministrá-las a distância, programando futuras 
atividades presenciais complementares; 3) não oferecer atividades a distância 
e aguardar calendário de reposição. 
  
Os professores que optaram por desenvolver atividades à distância, devem 
escolher a maneira mais adequada à sua realidade e necessidades 
pedagógicas, bem como a da sua turma. Sabemos que há alunos sem 
acesso à internet de qualidade e/ou a bons equipamentos. Nestes 
casos, recomendamos que os professores busquem alternativas de 
viabilidade para que esses estudantes possam continuar a 
acompanhar suas disciplinas. 
   
É fundamental que fiquemos atentos ao volume do 
conteúdo. Devemos ter consciência de que os estudantes receberão material 
de várias disciplinas e não será produtivo que se sintam 
sobrecarregados. Recomendamos ainda que procurem disponibilizar os 
conteúdos e instruções no dia relativo à sua aula, uma vez que os alunos 
podem ter outras atividades programadas no restante da semana. 
  
Informamos também que tanto a Reitoria, quanto a Direção da ECA e os 
Departamentos de Ensino estão buscando soluções para os estudantes que 
têm encontrado dificuldade de acompanhar as atividades a distância. 
 
Contamos com a compreensão e colaboração de todos para que possamos, 
juntos, enfrentar os atuais desafios e todos os demais que ainda certamente se 
apresentarão durante esta profunda crise. 
  
  
A Direção 


