
 

Prezada comunidade acadêmica, 

 

O motivo inicial desta carta é tranquilizá-los. Estejam seguros de que a 

Faculdade realizará todos os esforços possíveis para manter as atividades 

ocorrendo normalmente à distância. 

Estamos vivenciando um período bem delicado, pois a transmissão do 

Coronavírus (Covid-19) é rápida e grave. Assim, quanto mais as pessoas 

permanecerem em suas residências, evitando contato e aglomeração, melhor 

será para a saúde de todos 

Buscaremos alinhar, com os professores, a maneira como os materiais 

de aula serão repassados a vocês. Não poderá haver sobrecarga de 

atividades, as quais buscam suprir o estudo dos pontos de cada semana, de 

modo que o professor deve indicar qual é a matéria específica a ser estudada 

nesse período, para que possam estudar à distância com tranquilidade. Assim, 

serão postados, semanalmente, conforme critério pedagógico do professor, 

materiais no ambiente do classroom, como, por exemplo, lista de exercícios, 

textos de leitura e videoaulas. 

Com base nas postagens do classroom, é muito importante que o 

aluno faça seu cronograma pessoal de estudos e, por ele, organize a quais 

aulas se dedicará em cada dia da semana. Dessa forma, conseguirá se 

organizar, refletindo, como se fosse um espelho, o próprio horário de aulas 

presencias da Faculdade. O cronograma de estudos semanal permitirá uma 

visualização mais clara das tarefas diárias a serem cumpridas e eliminará a 

sensação de sobrecarga. 

Vale ressaltar que a Biblioteca da Faculdade disponibiliza uma base 

digital de livros, denominada Thomson Reuters ProView, e outra de artigos, 

denominada Revista dos Tribunais. Todos os alunos com cadastro na 

Biblioteca podem acessar essas bases digitais gratuitamente à distância para 

alicerçarem seus estudos em materiais de apoio. 

Estamos mantendo um ritmo de estudos em conformidade com a grade 

de disciplinas semanal de cada turma e zelando para que não haja prejuízo do 

conteúdo pedagógico planejado para 2020. 



Caso tenham dúvidas de acompanhar a matéria ministrada à distância, 

não tenham receio de entrar em contato com seus respectivos professores, os 

quais estão orientados a respondê-los com a maior prontidão e atenção 

possível.  

Tenham certeza de que todo o time da Faculdade: funcionários, 

professores e tutores está alinhado para apoiá-los com qualidade e destreza  

 A equipe de tutoria também está à disposição para auxiliá-los na 

superação deste momento com muita serenidade, 

Segue, abaixo, uma lista com os nomes dos tutores divididos por 

turma: 

 

 

1° ano diurno: Profa. Denise Auad 

1° ano noturno: Profa. Clarice Assalim 

2° ano diurno: Profa Ivone Cristina 

2° ano noturno:  Prof. Marcelo Koch 

3° ano diurno: ° Profa. Patrícia Caldeira 

3° ano noturno: Prof. Ezio Baptista 

4° ano diurno: Prof. Vladimir Balico 

4º ano noturno: Profa. Débora Caus Brandão 

5° ano diurno: Prof. Vladimir Balico 

5º ano noturno: Profa. Débora Caus Brandão 

 

Vamos em frente, estamos todos unidos para enfrentar este período, 

que logo passará e não deixará sequelas, pois caminharemos fortalecidos 

pelas mãos que cada um de nós estenderá a seu próximo neste momento.  

 

Grande abraço! 

Muita tranquilidade! 

Muita união! 

 

Equipe de tutoria da FDSBC 


