COMUNICADO
A FATEC SENAI MT, em respeito ao seu corpo discente, vem a público comunicar as ações adotadas
para mitigar os efeitos decorrentes da Pandemia do Coronavírus. Como reação ao cenário vivenciado pelo
país e pelo mundo para enfrentamento do vírus COVID-2019 e a necessidade de isolamento social, a equipe
da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso – FATEC SENAI MT vem, desde o início de março, se
adaptando através de planejamento, definição de tecnologias e ações que permitam manter as atividades
acadêmicas de discentes e docentes, preservando a qualidade, enquanto durarem as medidas restritivas
determinadas pelas autoridades municipais, estaduais e federais.
Desde o dia 23 de março, estamos desenvolvendo as aulas mediadas por tecnologia mantendo os
horários e calendário acadêmico vigente, com transmissão de aulas ao vivo, com os mesmos docentes,
registrando a participação regular de 72% dos estudantes e avaliações de satisfação, acima de 74% de
avaliação positiva.
Compreendemos o momento que estamos passando e destacamos os esforços que estão sendo
realizados pelos docentes, discentes, coordenações de curso e coordenação acadêmica para a manutenção
e realização das atividades acadêmicas com a qualidade necessária à formação dos estudantes.
A FATEC SENAI MT, em seu modelo pedagógico, privilegia o ensino com foco na prática profissional.
O desenvolvendo de conteúdos teóricos, que embasam as atividades práticas, são possíveis de serem
desenvolvidos com as adaptações realizadas nos planos de aula durante o período em que perdurar o
isolamento social. Em razão disso, a FATEC SENAI MT, após a deliberação do CONSUPE (Resolução
002/2020), e em conformidade com a portaria 343 do MEC, decide pela prorrogação do período de
realização de atividades assistidas por tecnologia até o dia 18/04/2020.
Optamos pela antecipação do recesso escolar, previsto para o mês de julho de 2020, para o período
compreendido entre 22/04/2020 e 11/05/2020, sem prejuízo ao cumprimento do calendário acadêmico
durante o ano de 2020.
O retorno do semestre acadêmico, de forma assistida por tecnologia ou de forma presencial,
dependendo da evolução das medidas de isolamento social, acontecerá no dia 12/05/2020.
A FATEC compreende as dificuldades que os alunos estão enfrentando com relação à redução de
seus recursos financeiros e, nesse momento, informa que as mensalidades de abril de 2020 poderão ser
prorrogadas para pagamento até dezembro de 2020. Outras medidas estão em estudo e serão adotadas,
caso necessário, à medida que o cenário for sendo definido.
No período de recesso acadêmico, informamos que os serviços administrativos continuam sendo
oferecidos através de tele trabalho, no caso da Secretaria Acadêmica, e pelo portal do estudante. Os
serviços da tesouraria estarão disponíveis pelo telefone (65) 3612-1709, de segunda a sexta-feira, das 12h
às 18h, ou pelo e-mail: tesouraria.fatec@senaimt.ind.br.
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Durante o período de recesso, os coordenadores de curso, coordenação acadêmica e direção
acadêmica estarão à disposição para orientações, acompanhamentos e atendimentos individuais de acordo
com a necessidade dos estudantes e docentes.
O ambiente virtual de aprendizagem Meu SENAI estará disponível para que os alunos possam
acessar os materiais de estudo do semestre e realizar as atividades previstas, mesmo durante o período de
recesso acadêmico.
Entendemos as medidas adotadas como necessárias e justas, em razão do cenário que estamos
vivendo, para que possamos juntos nos adaptar, enfrentar e ultrapassar o período de crise que se
apresenta.
Atenciosamente,

RUBENS DE OLIVEIRA
Diretor Acadêmico - FATEC SENAI MT

LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN
Presidente do CONSUPE FATEC SENAI MT
Diretora Geral da FATEC SENAI MT
Diretora Regional do SENAI MT
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