COMUNICADO OFICIAL
Ref. Diretivas Acadêmicas quanto ao Retorno às Aulas na Modalidade Presencial
O ano de 2020 chega ao final sem, ainda, uma perspectiva de segurança para abrir-se mão do isolamento
social, pois, como é do conhecimento de todos, ainda nos encontramos em uma fase crítica da pandemia de
COVID-19, com significativo aumento no número de pessoas contaminadas, crescimento de internações
hospitalares em UTI e, infelizmente, mortes.

Este quadro é praticamente o mesmo em todas as Unidades Federativas brasileiras, com a mais alta média
móvel de mortes registrada desde 11 de outubro de 2020, nos últimos sete dias. Isto nos obriga a tomar
cuidados redobrados, no intuito de frear o avanço da doença, o que se traduz na manutenção de todas as
medidas sanitárias possíveis, principalmente o isolamento social.

Inicialmente, havíamos programado a volta às aulas na Modalidade Presencial para o início de 2021,
considerando que os dados oficiais já indicassem que a doença estivesse sob controle, o que poderia ser
atestado pela diminuição do número de novos casos e de mortes e, consequentemente, a flexibilização das
medidas restritivas por parte das autoridades competentes.

No entanto, pelo cenário apresentado, estamos convictos de que ainda NÃO DEVEMOS abrir mão do
isolamento social, pois colocaríamos em risco as vidas de toda a comunidade acadêmica do Instituto Racine profissionais oriundos de diferentes Unidades Federativas, que se encontram, também, em diferentes níveis
de restrição frente à pandemia de COVID-19.

Por este mesmo motivo é que o Ministério da Educação (MEC) está propenso a estender a autorização das
aulas por meios digitais por um período superior ao inicialmente previsto.

Devemos lembrar que, participar presencialmente de atividade educacional na sede do Instituto Racine em
São Paulo/SP envolve, muitas vezes, traslado intermunicipal ou interestadual em meios de transporte coletivo
(avião e ônibus), hospedagem e refeição fora de casa, aumentando a possibilidade de contaminação, o que
compromete a segurança deste retorno.

Apesar de tudo isto, é importante ressaltar que o Instituto Racine, desde o início da pandemia, vem
cumprindo, sem qualquer interrupção, com seu compromisso de realizar suas diversas atividades
educacionais, todas à distância, conseguindo manter a qualidade que lhe é peculiar, superando, inclusive, às
expectativas dos alunos.

Cabe destacar, que neste período de nove meses de atividades unicamente à distância, pudemos constatar
um avanço no desempenho de nossos alunos. Acreditamos que essa potencialização do processo ensinoaprendizagem muito se deve a termos transformado a tecnologia em um aliado e eliminado os tempos de
deslocamentos, o que, para um aluno que deve se dividir entre trabalho e estudo, faz com que ele chegue à
sala de aula virtual mais disposto.

Portanto, continuaremos a buscar formas de maximizar os ganhos das atividades educacionais à distância,
contribuindo, paralelamente, com a diminuição do risco de contágio para Alunos, Monitores, Docentes,
Coordenadores de Curso e Colaboradores do Instituto Racine.

Desta forma, comunicamos a todos que as aulas na Modalidade Presencial ficam SUSPENSAS até 31 de
MARÇO DE 2021.

Como cada curso ou grupo de cursos possui um formato especifico, demandando a construção de um
calendário personalizado, SOLICITAMOS QUE VERIFIQUEM O COMUNICADO PUBLICADO NA PÁGINA
ESPECÍFICA DO SEU CURSO, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde informamos como será a
condução do mesmo.

Estamos certos de que, adotando estas medidas, além de continuarmos a contribuir com o
desenvolvimento profissional de nossos alunos, contribuiremos, também, para diminuir o avanço da
doença, em benefício de todos.

Desejamos Felizes Festas e que 2021 seja um ano cheio de amor, saúde e paz!

São Paulo, 08 de dezembro de 2020.
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