
 

Prezado   aluno,  
 
Ao  fazer  sua  matrícula  na  Turma  Emergencial  Remota  1A,  você  concorda  com             
as   seguintes   condições:    
 

1. As  aulas  serão  ministradas  remotamente,  por  meio  de  tecnologias          
digitais  de  informação  e  comunicação  e  NÃO  SERÃO  GRAVADAS.  O  link            
para  acesso  à  sala  virtual  de  cada  turma  será  enviado  aos  alunos             
matriculados  por  e-mail. O  aluno  se  compromete  com  a  autoria  das            
atividades   avaliativas   exigidas.  
 

2. Estão  mantidos  os  itens  constantes  do  documento  Condições  para          
alunos  2020/1,  disponível  no  site  do  Celes        
( https://celes.prelin.org.br/condicoes-para-alunos ),  à  exceção  dos  itens  4.       
Do  Teste  de  nivelamento  e;  5.3.  Da  troca;  5.4.  Das  vagas            
remanescentes;  7  a  7.3.  Do  trancamento;  com  alteração  de  datas,           
conforme  o  novo  calendário     
( https://celes.prelin.org.br/Recursos/Imagens_CK/files/Calend%C3%A1rio 
%20Turmas%20Remota%20-2020.jpg ).  Sempre  que  se  lê  “presencial  ou        
presencialmente”,  se  entenderá  “por  e-mail”  (celes@ufv.br),  já  que         
estamos  em  trabalho  remoto  e  sem  funcionamento  da  secretaria  física  na            
UFV.  
 

3. A  imagem  dos  professores,  estudantes  e  demais  envolvidos  em          
atividades  acadêmicas  oferecidas  nas  modalidades  presencial,       
semipresencial  ou  remota  da  UFV  encontra-se  legalmente  protegida  pela          
Lei  nº  9.610/98  (Lei  de  Direitos  Autorais).  O  mesmo  acontece  com  o             
conteúdo  oral  e  escrito  das  aulas. Tanto  a  imagem  quanto  o  conteúdo             
somente  poderão  ser  utilizados  para  os  fins  exclusivamente         
acadêmicos  a  que  se  destinam .  Mais  informações  em:         
https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=328 
91&link=corpo.  

 
4. A  Turma  Emergencial  Remota Extensivo  1A  será  oferecida  de  05  de            

outubro  a  11  de  dezembro  de  2020,  contabilizando  10  semanas  de  aulas             
e   45h   horas   de   curso,   carga   horária   idêntica   à   da   modalidade   presencial.   
 

As   45h   totais   de   curso   serão   assim   distribuídas:   
 
Extensivo  1A ,  1h30   síncronas  às  terças  e  quintas-feiras ,  das  12h30 às  14h,           
e  1h30  semanais  assíncronas.  As  atividades  assíncronas  serão  detalhadas          
semanalmente.  

 
5. Os  alunos  dos  níveis  Extensivo  1A  que  irão  cursar  o  ensino  remoto             

e  ainda  não  possuem  material  didático  devem  enviar  um  e-mail  para            
a  secretaria  do  CELES.  Encaminharemos  o  número  total  de  alunos           
que  vão  adquirir  o  livro  didático  para  a  Livraria  da  UFV,  que  tentará              
um  desconto  maior  no  material  junto  à  editora.  Os  alunos  pagarão            
somente   o   preço   do   livro   e   o   frete   será   gratuito.  
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Você  deve  responder  este  e-mail  até  dia  25  de  setembro  de  2020,             
explicitando  no  corpo  do  e-mail  que  concorda  com  as  condições  aqui            
apresentadas   para   a   Turma   Emergencial   Remota   Extensivo   1A.  
 
Atenciosamente,  
Coordenação   do   Celes  

 

 


