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COMUNICADO OFICIAL
Ref. Diretivas Acadêmicas quanto a Aulas Presenciais, Aulas Presenciais Obrigatórias e Aulas
Práticas.
Em função do perfil da comunidade acadêmica do Instituto Racine - profissionais oriundos das diferentes
Unidades Federativas do Brasil, que se encontram, também, em diferentes níveis de restrição frente à
pandemia da COVID-19 e que aqui estar presencialmente em atividade envolve, muitas vezes, um traslado
intermunicipal ou interestadual em meios de transporte coletivos (avião e ônibus), hospedagem e refeição fora
de casa, acarretando uma imprevisibilidade para o retorno às atividades educacionais na modalidade
presencial com segurança;
Em função das informações oficiais acerca do, ainda, crescente número de casos da COVID-19 no Brasil;
Em função da alta transmissibilidade do vírus e da gravidade da doença;
Em função de termos disponíveis tecnologias que nos permitam realizar as mais diversas atividades
educacionais à distância;
E, apesar de ainda permanecer no Estado de São Paulo a perspectiva de retomada às aulas presenciais em
algumas localidades em 08 de setembro de 2020, mas buscando a diminuição do risco de contágio para
Alunos, Tutores, Docentes, Coordenadores de Curso e Colaboradores do Instituto Racine, as seguintes
decisões foram tomadas pela direção do Instituto Racine:
1. AULAS NA MODALIDADE PRESENCIAL
As aulas na Modalidade Presencial ficam SUSPENSAS até DEZEMBRO DE 2020, ocasião em que será
realizado novo comunicado na perspectiva de haver uma nova data para o retorno às aulas presenciais.
Verifique a atualização da Modalidade da Aula no Calendário do seu Curso, que será postado a partir de
1º de agosto de 2020, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
2. AULAS PRESENCIAIS OBRIGATÓRIAS NA SEDE DO INSTITUTO RACINE PARA INSCRITOS
NAS MODALIDADES PRESENCIAL E PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO.
As aulas Presencias Obrigatórias na sede do Instituto Racine, para inscritos nas modalidades presencial
e presencial com transmissão ao vivo, ficam SUSPENSAS até DEZEMBRO DE 2020 sendo oferecidas,
conforme o Calendário do Curso, exclusivamente na Modalidade de Transmissão ao Vivo (pela internet).
A frequência nestas aulas, será contabilizada somente pelo registro da participação do aluno AO VIVO.
O Aluno que não puder assistir a estas aulas ao vivo deverá justificar sua ausência na Secretaria
Acadêmica por e-mail para efeito de contabilização de frequência.
As atividades previstas para estas aulas, tanto no pré quanto no pós-aula ficam mantidas e todos os
alunos deverão realizá-las para comprovar aproveitamento do conteúdo cursado. Caso não seja atingida
a nota necessária, o aluno ficará sujeito a solicitação de avaliação substitutiva, nos moldes atualmente
vigentes na Instituição.

3. AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO
As aulas Práticas de Laboratório Presenciais Obrigatórias na sede do Instituto Racine, ficam
SUSPENSAS até DEZEMBRO DE 2020.
Como alternativa, as aulas serão realizadas com a aplicação de diversos recursos didáticos, conforme
Programa do Curso e detalhamento a seguir:
a) Aulas demonstrativas com orientações ao vivo, discussão de formulações, alternativas e técnicas.
Conteúdos gravados poderão ser incluídos. Desta forma, a carga horária referente às Práticas de
Laboratório será integralmente cumprida e habilitará o aluno aprovado a receber Certificado de
Conclusão de Curso.
b) A partir do restabelecimento das atividades na sede do Instituto Racine serão oferecidas aulas
presenciais no Laboratório Didático em caráter OPCIONAL. Essas aulas opcionais serão
agendadas pela Instituição, a partir de 2021, de acordo com disponibilidade de laboratório,
podendo acontecer em qualquer dia e horário da semana. Os alunos serão previamente
comunicados a este respeito. Assim, além das aulas demonstrativas o aluno poderá também
participar, posteriormente, das aulas práticas em Laboratório Didático.
As medidas descritas no item (a), tomadas em função da Pandemia da COVID-19 (caso de força maior),
permite a alteração na forma de entrega do serviço. Esta alternativa possibilita que o aluno conclua o
curso satisfatoriamente, desde que assista às aulas demonstrativas e participe das discussões, quando
previstas, e obtenha nota satisfatória na disciplina, quando for o caso, podendo assim obter o Certificado
de Conclusão de Curso. Portanto, a realização da aula prática presencial descrita no item (b), torna-se
opcional por parte do aluno.
As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação que se fizerem necessárias para a
participação das aulas práticas presenciais são de responsabilidade do aluno.
Por fim, neste momento tão incomum da história mundial, o Instituto Racine pretende com estas
medidas, continuar contribuindo com o desenvolvimento profissional de seus alunos, certo de
que estes estarão mais preparados para oferecer à sociedade as respostas às suas necessidades
presentes e futuras!
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