
FAQ

Volta às aulas dia 25/03/2020
Conforme portaria do MEC* - Coronavírus 



 

Queridos alunos,

Estamos passando por um momento atípico para todos e a situação exige cautela. Quando 
falamos em educação, não falamos em números, lidamos com pessoas e sabemos o valor de cada 
uma delas. Vocês sempre terão voz e liberdade para expressar suas ideias e necessidades. Nós, 
do SENAI CETIQT, fazemos questão de alinhar com vocês os passos para a construção dessa nova 
realidade de ensino-aprendizagem.

Nossos professores, coordenadores e toda a comunidade acadêmica vêm trabalhando arduamente 
para minimizar os impactos causados pelo momento atual. Ainda que estar em sala de aula, 
trocando com vocês presencialmente, seja extremamente valorizado por todos nós, algumas 
medidas precisaram ser tomadas por conta de um quadro que está além do nosso alcance.

Estamos respeitando, portanto, todas as medidas governamentais anunciadas e divulgadas e 
esperamos que vocês estejam seguros também até isso tudo passar. No entanto, nosso trabalho 
não pode parar e retornaremos nossas atividades de forma diferenciada somente.

Vamos transpor, então, todo o enriquecimento de uma sala de aula presencial para um novo 
ambiente, o virtual, mas manteremos sempre a qualidade do nosso ensino, que é a marca do 
SENAI CETIQT.

Com o objetivo de antecipar alguns questionamentos, montados um pequeno FAQ para 
esclarecimentos.

1) Como serão as disciplinas práticas online?

Assim que as aulas presenciais voltarem a ser realidade, continuaremos aproveitando toda a 
estrutura de excelência da instituição para retomar as práticas peculiares a cada disciplina. 
Ofertaremos, por enquanto, no modelo online, as unidades curriculares que independem de uso 
de softwares, laboratórios ou outros elementos que não são passíveis de serem utilizados 
virtualmente. A depender da disciplina, a parte teórica que lhe é relacionada será adiantada nas 
aulas online.

Ao acessar o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem – no primeiro dia de aula, dia 25/03/2020 
(quarta-feira), você poderá baixar a lista das unidades curriculares por período/curso/turma que 
serão ofertadas nesse formato.

Fiquem tranquilos, pois a Coordenação Acadêmica de Curso, junto ao NDE (Núcleo Docente 
Estruturante), realizou uma força tarefa e está empenhada em garantir a você, nesse momento de 
isolamento social, a continuidade do seu estudo, com menor impacto possível na sua formação 
técnica.

Nossa intenção é de tornar o ambiente virtual o mais próximo possível do presencial, possibilitando 
a interação com os professores em tempo real e, para isso, faremos uso também da ferramenta 
Microsoft Teams.



 

2) E sobre as aulas práticas que exigem uso dos laboratórios?

Em respeito à sua saúde e de todos, as aulas que exigem prática em laboratórios e/ou visitas 
externas continuarão suspensas nesse período e terão um cronograma de reposição assim que a 
pandemia acabar.

Logo estaremos juntos e aproveitando toda a estrutura de excelência da instituição para retomar as 
práticas.

3) E como faço para acessar o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem?

A CEAD – Coordenação de Educação à Distância – possui toda uma equipe à disposição para sanar 
dúvidas sobre o uso da plataforma. Caso encontre algum problema, entre em contato através do 
e-mail: cead@cetiqt.senai.br ou através do WhatsApp (21) 99661-4045.

4) Como serão as aulas? Qual a plataforma? Vai ser todo mundo junto?

Com certeza, essas questões são de extrema importância e não temos dúvida de que a ansiedade 
está grande para ver tudo funcionando. Pensando no melhor para vocês, vamos ofertar um 
treinamento em que todas essas questões serão esmiuçadas e respondidas de forma bem 
esclarecedora.

Além disso, disponibilizamos um guia de acesso - https://ead.cetiqt.senai.br/login/index.php

Estaremos com toda equipe em home of�ce e junto com você nessa!



 

5) E sobre o horário das aulas?

Respeitando a sua rotina diária, assim como a dos nossos professores, manteremos exatamente o 
horário das unidades curriculares disponibilizadas na grade de horário por turma, curso e período 
no qual você realizou matrícula em 2020/1.

Exemplo: Estou matriculado na Unidade Curricular Tecnologias da Comunicação – 1º Período – 
Segunda-feira das 7:00 às 9:30. Nesse horário, esteja logado no AVA que o seu professor estará lá 
para informar a dinâmica da aula do dia.

6) E sobre o controle de frequência?

Nesse momento de reclusão social e impossibolidade de deslocamento, nossa preocupação 
estará focada em seu aprendizado. Dessa forma, o controle de frequência estará baseado nas suas 
entregas e participação nas atividades propostas pelo professor.

Reforçamos que nossos professores estarão em tempo real no horário da sua aula para 
compartilhar com vocês todo conhecimento e garantir que não percamos nosso contato afetivo, 
acadêmico e social. Assim, �caremos muito felizes em contar com a sua participação.

7) E se eu estiver doente? Com sintomas do COVID 19 ou até outra doença que 
não me permita assistir às aulas?

Siga as recomendações médicas. Nesse momento, sua saúde e a dos outros é mais importante.

Recomendamos que, quando possível, acesse o SGE e anexe o Atestado Médico, através do 
Protocolo acadêmico. Assim, teremos como justi�car suas faltas e garantir uma posterior 
recuperação.

As aulas on-line �carão gravadas e as atividades serão postadas no AVA. Então, cuide-se primeiro 
e, depois, todo conhecimento estará a seu dispor.

8) Não tenho internet em casa e estou de quarentena, não tenho estrutura. 
Como terei aula?

Os sistemas utilizados pelo SENAI CETIQT, SGE – Sistema de Gestão Escolar, AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem e a ferramenta Microsoft Teams podem ser acessados pelo celular ou 
qualquer computador.

No entanto, sensível a essa possível realidade e buscando mapeá-la, solicitamos aos alunos nessa 
condição que enviem um e-mail para nossa Central de Atendimento: atendimento@cetiqt.senai.br.



 

9) Vocês não consultaram a opinião do aluno para saber se havia interesse de 
aulas em EAD.

Uma coisa é certa: a nossa vontade de ofertar o melhor para nossos alunos não entrou e nunca 
entrará em quarentena, ela norteia sempre todo o nosso trabalho. Independente de nossa 
vontade, seguindo a orientação governamental, a modalidade online é uma demanda do momento 
para todos os segmentos da educação, da Educação Infantil ao Ensino Superior, no âmbito privado 
e no público. Essa necessidade vai além das nossas intenções ou vontades.

10) E sobre as avaliações e provas (P1, P2, P3)

Nosso calendário acadêmico inicial previa que a P1 ocorreria a partir de 13/04/2020. Uma vez que 
tivemos uma paralisação das aulas no período de 16/03 a 24/03/2020, revisaremos esse período 
junto aos professores e Coordenação e comunicaremos posteriormente. Nossa maior prova será 
superar esse momento de pandemia.

11) E sobre o nosso Calendário Acadêmico? Como ficará?

Em razão do cenário ainda incerto, iremos disponibilizar atualização do Calendário Acadêmico 
assim que a previsão de retorno às práticas estiver con�rmada.

12) E sobre a continuidade do estágio supervisionado?

De acordo com a portaria do MEC, essa atividade estará suspensa.

13) E sobre a continuidade dos Programas oferecidos pela CIE? Mentoria, 
iniciação científica, monitoria e outros programas. Eu vou poder participar?

As atividades dos programas serão feitas on-line, assim como as aulas. Estamos preparando tudo 
para vocês e informaremos posteriormente como será a sua participação
Aproveite o período e conheça os editais que estão abertos:

Estamos aceitando inscrições enviadas para cie@cetiqt.senai.br , ou respondendo aos e-mails de 
divulgação enviados por rgsantos@cetiqt.senai.br.

Vocês devem respeitar o modelo de formulário de inscrição de cada programa. Para acessar o 
modelo e o edital, vocês podem veri�car os e-mails enviados por rgsantos@cetiqt.senai.br ou ir ao 
site do SENAI CETIQT, na aba de apoio ao aluno: https://senaicetiqt.com/educacao/apoio-ao-aluno/.

No momento, o prazo de inscrição dos programas está mantido, sendo o dia 27/03 a data limite 
para envio dos formulários, com exceção para o Programa de Mentoria, que possui o dia 28/04/20 
como prazo.

Monitoria

Iniciação Cientifica Acadêmica Produção TécnicaMentoria

Iniciação Científica de Inovação e Tecnologia (ISI e IST)



 

14) Pagamos por presencial e vamos receber online?

A situação atual nos impede de termos aulas presenciais, mas isso não nos impede de continuar 
oferecendo o melhor ensino para vocês. Trabalhamos muito para trazer para vocês o melhor 
cenário possível, sem prejuízo para ninguém.

A educação para o SENAI CETIQT nunca será pautada em números. Acreditamos que o ensino é 
capaz de transformar vidas, tornar sonhos realidade. Para isso, contamos com uma equipe 
acadêmica de excelência. E foi justamente esse time que aproveitou os últimos dias para se 
preparar para essa nova realidade de ensino-aprendizagem. Ficamos em casa, resguardados, mas 
não �camos parados. O que vamos oferecer é fruto de um estudo detalhado e conjunto de uma 
equipe que não se abateu com o panorama atual e buscou alternativas para não deixar nossos 
alunos desamparados e não interromper um ciclo tão importante como o que vivemos em uma 
graduação, em que estamos nos preparando não somente para o mercado de trabalho, como 
também para lidar com as adversidades que ele pode nos trazer. Não esquecemos nunca, 
portanto, de tirar o melhor proveito possível diante das adversidades. E é com esse espírito que te 
esperamos no dia 25/03. Vamos juntos?

15) Vai haver opção de trancamento?

Que tal aproveitar essa oportunidade para se preparar para uma nova demanda de trabalho: o 
home of�ce?

A visão do SENAI CETIQT é sempre voltada para o mercado de trabalho. Dessa forma, estamos 
fazendo o melhor possível para não atrasarmos a formatura dos nossos alunos, mantendo a 
qualidade necessária para continuarmos formando excelentes pro�ssionais preparados para a 
realidade que irão enfrentar.

De qualquer forma, tão logo essa situação passe e o governo libere, nossas aulas presenciais 
voltarão ao normal. O processo de trancamento, entretanto, permanece o mesmo caso haja 
necessidade.

16) E sobre adaptação ou dificuldade de organizar uma rotina de estudo?

Nosso time de professores e Coordenação Pedagógica estará pronto para ajudá-los com quaisquer 
dúvidas ou di�culdades para adaptação ao novo modelo de aula. Não estamos com pressa, vamos 
com calma para que tudo �ua da melhor maneira possível. Por isso, não quisemos recomeçar na 
segunda. Assim, teremos tempo para que todos estejam cientes e prontos para retomar as 
atividades na quarta, dia 25/03.

Possuímos uma Coordenação Pedagógica com equipe especializada, composta de pedagogas e 
psicopedagogas, que divulgará um cronograma especial, com horários de plantão online.

Nesses momentos, você poderá tirar dúvidas sobre as melhores estratégias para aproveitamento 
dessa forma de estudo.
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Vamos juntos passar por essa pandemia, que exige afastamento e cuidado, mas que não nos 
impedirá de mantermos nossa conexão e aprendizado!

Cuide-se e cuide dos outros!

*Portaria 345 de 20 de Março de 2020 do Ministério da Educação trata da substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 
Coronavírus – COVID-19. Inicialmente, a portaria estabelece o limite de 30 dias, mas estaremos 
atentos as orientações do MEC e órgão governamentais.


