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REGIME LETIVO ESPECIAL: vamos fazer história UNIFAA 

Em um momento de crise sem precedentes como o que estamos atravessando, 

iniciaremos a implantação do Regime Letivo Especial (RLE), a fim de evitarmos transtornos 

para os alunos e alterações no calendário acadêmico e, também para mantermos a qualidade 

de nosso ensino presencial por meio de aulas virtualizadas. Estamos seguindo, rigorosamente, 

as recomendações do Ministério da Educação (MEC) e das Secretarias Estadual e Municipal 

de Saúde.  

Estudantes, neste momento grave para o nosso Brasil e para o mundo, fizemos 

benchmarking com as melhores Universidades, nacionais e internacionais, que estão passando 

por isso como nós. Sabemos que existe muita tensão com a situação, mas temos a convicção 

de que iremos ofertar o que há de mais inovador, melhor e adequado para o momento presente. 

Entendemos que precisamos continuar o processo de ensino/aprendizagem dos cursos 

do UNIFAA mas, ao mesmo tempo, entendemos que nossos queridos alunos devem 

permanecer em suas casas. Assim, a partir do dia 23 de março de 2020, estaremos fazendo 

história, teremos quase 5.000 salas de aulas espalhadas pelo nosso Brasil, com os nossos 

professores e alunos dentro de suas casas, desenvolvendo atividades de ensino/aprendizagem 

como se fosse dentro da sala de aula presencial. 

Iremos utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), para auxiliar no 

processo de ensino/aprendizagem, serão ferramentas de aproximação e interação entre 
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professores e alunos. Nosso modelo acadêmico irá permitir que todos os nossos alunos de 

todos os nossos segmentos (graduação, técnico e ensino básico) possam viver as atividades 

acadêmicas a partir de suas casas. 

As aulas remotas serão ministradas no mesmo horário de suas aulas presenciais. 

Entendemos que as aulas remotas devem ser ministradas no momento em que o professor e 

você, aluno, estariam em sala de aula. Assim, será possível a organização das atividades: com 

o professor desenvolvendo o processo de ensino/aprendizagem e, ao mesmo tempo, à sua 

disposição para sanar, remotamente, suas dúvidas. 

O Regime Letivo Especial inclui a disponibilização de salas de aula virtuais, materiais 

para aprofundamento dos conhecimentos, livros virtuais e testes de conhecimento. As 

atividades práticas serão realizadas após a finalização desse período de interrupção de 

convivência social. 

O Regime Letivo Especial não se confunde com o denominado Ensino a Distância 

(EaD), em que, por definição da própria norma, profissionais da educação e alunos estão em 

lugares e tempos diferentes. Nossos estudantes estão vivendo a experiência de virtualização 

das atividades presenciais junto com seus professores, por meio de salas de aula virtuais, onde 

o ambiente oferecido é virtualizado, online, em locais diferentes para proteção de toda a 

sociedade. Os alunos da Educação a Distância do UNIFAA permanecem com o mesmo 

modelo pedagógico já utilizado nos dois últimos anos, onde será necessário um pequeno ajuste 

no calendário de provas presencial. 



 
 

 
 

Campus Sede 
R. Srg. Vitor Hugo, 161 - Fátima, 

Valença - RJ, 27600-000 
(24)2453-0700 

 
Campus Saúde 

R. Cel Leite Pinto, 40 - Centro, 
Valença - RJ, 27600-000 

(24)2453-1333 

 
Campus Hospital Veterinário Escola 

RJ-145, Rodovia Benjamin Ielpo, 
20510, Valença - RJ, 27600-000 

(24)99229-5134 
 
 
 

Neste momento em que o Brasil e o mundo estão atravessando uma pandemia jamais 

vivida por nossas gerações a COVID-19 (Coronavírus), estamos nos dedicando, intensa e 

incansavelmente, para desenvolver e compartilhar com nossa comunidade acadêmica 

soluções, a fim de que juntos possamos superar essa fase de crise mundial. Cada um de nós e 

todos juntos precisamos fazer a nossa parte, para fortalecer a solidariedade e a segurança social 

e, assim, juntos garantir soluções para a proteção de toda a sociedade.  

Gostaríamos de agradecer a dedicação de todos os nossos Professores e Funcionários 

que foram incansáveis na preparação da virtualização das nossas atividades presenciais. 

Trabalho espetacular: muito obrigado, somos um grande time.  

Esperamos que todos fiquem bem. Cuidem-se nestes próximos dias. Cuidem de suas 

famílias. Estamos todos juntos em uma luta global. Qualquer dúvida, estamos à disposição 

para prestar todo o apoio necessário. 

Reitoria do UNIFAA 

Valença-RJ, 22 de março de 2020. 

 
 


