ATIVIDADES CURRICULARES NÃO
PRESENCIAIS - ACNP

FAMASUL- FACIP
IMPORTANTE COMUNICADO AOS ESTUDANTES:

ATIVIDADES

REGISTROS

Cobertura de 90% dos alunos +
95% dos Professores

Na Área do Aluno

Desde a segunda quinzena de
março, mesmo com algumas
dificuldades, temos garantindo
(nesta fase de isolamento
social) um especial processo
de interação, integração e
aprendizagem que são as
ACNPs.

1ª UNIDADE
Fechará a média da unidade
As ACNPs vivenciadas entre
março/maio serão computadas
nas modalidades de 15h (para
as disciplinas de 30 h.a); e 30h
de registro de conteúdo e
atividades (para as disciplinas
de 60 h.a).
O estudante que, por um
motivo ou outro, não participe
das atividades não presenciais
deve entrar em contato com o
Coordenador Pedagógico de
seu Curso.

2ª UNIDADE
Retorno previsto para Julho
A AEMASUL/FAMASUL/FACIP
antecipa o recesso para o mês
de junho. Trata-se de uma
estratégia de organização da
IES diante dos protocolos de
retorno: preparar itens
sanitários, educacionais e
administrativos necessários.
Também, iremos oferecer em
julho, módulos de 30h para
aquelas disciplinas que não
realizaram as atividades não
presenciais, evitando o
prejuízo nos conteúdos
curriculares.

O estudante, a partir desse mês de
maio, acompanha suas atividades
não presenciais acessando o
endereço:
http:isolucoes.inf.br/online/aluno/
O estudante utiliza como login o
número do seu CPF e a senha de
acesso com os três primeiros
números desse mesmo
documento.
Caso não consiga o acesso,
geralmente por erro no CPF ou
dados de matrícula ou registro do
horário.

REGULARIZE
Matrícula, Horário e Mensalidade e
acesse a Área do Aluno
As pendências de matrícula e horário
podem ser resolvidos, enviando o nome
das disciplinas que se encontra
cursando para o e-mail:
regularizeseuhorario2020.1@gmail.com
Questões relacionadas a pagamentos,
parcelamentos e demais pendências
com a AEMASUL, fazer contato pelo email:
aemasulfinanceiro@gmail.com
ou pelo fone/WhatsApp: (81)999636578

AVALIAÇÃO
O formato será definido pelo
Professor junto aos estudantes
As atividades não presenciais
geram duas ou mais avaliações.
Estas resultam em notas
atribuídas e na extração de uma
média para a primeira unidade.
Indicamos aos professores que
priorizarem, nas avaliações de
final de maio, provas individuais
organizadas a partir de
enunciados e textos de suporte.

