COMUNICADO OFICIAL
Prezada Comunidade Acadêmica, Olá!
Sou Nilce Barbosa, Diretora Geral do Instituto Racine e estou aqui, na sede de nossa instituição
em São Paulo e quero deixar uma breve mensagem a vocês neste momento em que
completamos 50 dias de distanciamento social devido ao quadro de pandemia de COVID-19,
causada pelo novo Coronavírus.
Nestes 50 dias, em que tivemos que implementar rapidamente um plano de trabalho para manter
nosso calendário acadêmico e conseguir adaptar os desenhos dos nossos cursos ao novo
formato de transmissão de aulas, em que Docentes e Tutores atuam remotamente – direto de
suas casas – para fazer chegar os conteúdos a vocês, que por sua vez, também
encontram-se em suas casas, nossos mais de 10 anos de experiência em Educação à
Distância foram fundamentais.
Algumas adaptações tiveram que ser feitas, inclusive no nosso curso de graduação em Matão, e
aqui aproveito para agradecer a todas nossas Equipes, aos nossos Docentes e aos nossos
Coordenadores de Cursos, que trabalharam e, ainda estão trabalhando arduamente para
viabilizar esta nova realidade.
É claro que um problema ou outro acontece e o aprendizado tem sido diário, mas precisamos
que vocês nos reportem as não conformidades para que possamos tratá-las o mais rapidamente
possível.
Vale destacar, que neste período, em que grande parte das pessoas está em casa utilizando a
internet, as oscilações das bandas de download e upload são inevitáveis e mais do que
compreensíveis. Mas, estamos aqui no Instituto Racine com nosso time de tecnologia para que
vocês, nossos alunos, sintam o mínimo possível essas interferências.

De uma forma geral, por mais desafiador que esteja sendo o nosso dia a dia, estamos,
todos, indo muito bem! As aulas estão acontecendo, cursos são iniciados, cursos são
finalizados e a participação de vocês alunos têm sido surpreendente!
Visualizamos que os tempos já são outros e que há um subproduto de conseguirmos manter em
andamento os projetos de desenvolvimento profissional de vocês, e os nossos: podemos todos,
sentir a vida um pouco mais próxima da normalidade.
Quero, por fim, dizer a vocês, nossos alunos, que os tempos difíceis passam e que
atravessaremos essa jornada juntos!
Aproveitem o momento em casa para ganhar ainda mais conhecimento! Ao final de tudo isso,
a sociedade, o país e as empresas, seguramente necessitarão de profissionais altamente
capacitados para a retomada de suas atividades.
Sairemos melhores, acreditem!
Um grande abraço!

