
 

 

INFORMATIVO DA DIREÇÃO 

 

“Como filhos de Maria, devemos ir para frente corajosamente” 

Madre Agathe Verhelle 

 

Informações para o início do semestre 2020.2 

 

Caros Alunos, 

 

Desde o final do mês de fevereiro, nossas vidas vêm sendo fortemente impactadas pela chegada 

do coronavírus ao Brasil e com a consequente determinação de novas regras e normas de 

convívio e adequações de processos.  

Desde aquele momento, nós da Faculdade Damas, temos buscado atender as orientações do 

Ministério da Saúde e do Governo do estado de PE para prevenir a transmissão do novo 

coronavírus - Covid-19.  

Com a determinação da Portaria nº 343 (17 de março) e posteriormente das Portarias nº 395 (15 

de abril) e 473 (12 de maio), adequamos os nossos processos pedagógicos e estabelecemos o 

trabalho de aulas virtuais no Google Sala de Aula – como todos puderam vivenciar. 

Acompanhamos a adequação deste processo pedagógico desde sua concepção e vimos o quanto 

ainda se apresenta desafiador para professores e alunos. Inicialmente, identificamos algumas 

dificuldades, resistências e dúvidas. Porém, pouco a pouco, fomos verificando a construção de 

estratégias de superação das dificuldades e do estabelecimento de caminhos metodológicos 

extremamente criativos como as aulas interativas (google meet), as lives, os seminários, os 

webinários, os debates, a construção de vídeos de  professores e alunos, os podcasts, as 

discussões em grupos de estudo e pesquisa, a construção de projetos coletivos, as bancas de 

TCC, dentre outros. 

É por este processo de construção que dirigimos o nosso reconhecimento e agradecimento a 

todos vocês, caros alunos! Os professores e coordenadores relataram cotidianamente de forma 

muito afetuosa os sucessos nas aprendizagens alcançadas, a extrema parceria, disponibilidade 

e investimento demonstrados por vocês. Por isso, merecem muitos, muitos aplausos!   

 



 

 

Nesta mesma direção, nós da Faculdade Damas, continuamos investindo na qualidade e 

excelência de nossas práticas pedagógicas com a formação dos docentes em metodologias 

ativas, na aquisição da Plataforma “Fábrica de Provas” para a realização do vestibular 2020.2 

totalmente digital e para o uso nas simulações para o ENADE, por exemplo, dentre outras ações 

em curso. Encerradas as provas finais e após sua correção e colocação de notas no sistema, 

teremos as merecidas férias de julho. 

Aproveitamos este comunicado também para apresentar algumas datas importantes para o 

próximo semestre: 

Julho: 

06, 07 e 08 – matrícula (online) para alunos veteranos; 

09 e 10 – matrícula (online) para portadores de nota de ENEM, portadores de diploma, 

transferidos, retardatários e disciplinas isoladas; 

Agosto: 

03 – Início do semestre 2020.2 

Informamos ainda que, embora no mês de julho, mesmo sem as atividades acadêmicas, 

continuamos à disposição de vocês através dos canais de comunicação já divulgados 

anteriormente: 

Assuntos referentes ao Acadêmico - coord.graduacao@faculdadedamas.edu.br 

Assuntos referentes à Tesouraria/Financeiro - tesouraria@faculdadedamas.edu.br 

Assuntos referentes à Secretaria - secretaria@faculdadedamas.edu.br 

 

Esperamos que todos tenham este sucesso pedagógico confirmado através das aprovações nas 

disciplinas. De nossa parte saibam, que continuaremos com nossas orações dirigidas para a 

saúde de vocês e de seus familiares. Desejamos com toda a nossa fé que este momento seja 

superado e que possa trazer aprendizado importante para todos nós. Que este novo “normal” 

possa se estabelecer em breve. 

 

A Direção 
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