Ananindeua, 15 de março de 2021

Prezado (a) Acadêmico (a)!
Considerando o Decreto Estadual sobre a suspensão total de atividades não essenciais
(Lockdown) nas cidades de Belém, Ananindeua e mais 3 municípios na região Metropolitana,
devido a evolução epidemiológica do COVID-19, informamos que estaremos com as atividades
administrativas presenciais suspensas na Faculdade ESMAC, a partir de terça-feira (16)
durante o período determinado no Decreto Estadual.
Informamos, que, as aulas remotas continuam pela Plataforma Google For Education para todos
os cursos, e, as datas das avaliações da 1ª NPC estão mantidas, conforme calendário acadêmico.
Cada curso seguirá com informes detalhados para suas turmas, acompanhem as orientações de
suas coordenações.
Durante este período de suspensão das atividades presenciais, a comunidade acadêmica poderá
entrar em contato com a Instituição, nos horários de 8h às 12h e das 14h às 19h, para quaisquer
solicitações e esclarecimentos através do contato:
Centro de Inteligência e Desenvolvimento Comercial pelo e-mail: ascom@esmac.com.br ou
pelo telefone 91 99288 8240.
Para dificuldades com a utilização da Plataforma, entre em contato com o suporte técnico:
Departamento de Tecnologia da Informação: suporte.sti@esmac.com.br ou pelo telefone 91
99986-6730.
Salientamos que as atividades de prática profissional e de estágios supervisionados, que não
puderem ser realizadas através da plataforma online, serão repostas no momento de retorno das
aulas presenciais, quando houver a devida liberação das autoridades de Saúde.
Reiteramos nosso compromisso com vocês prezados alunos, garantindo e prestando nossas
atividades dentro dos meios adequados ao momento.
Destacamos que nossos posicionamentos poderão mudar todos os dias, de acordo com as
orientações impostas pela evolução ou erradicação da pandemia. Então, continuem
acompanhando regularmente, os nossos canais de comunicações oficiais, como o site e as redes
sociais da Faculdade ESMAC.
Acreditamos que ao final desta crise, nossa sociedade será totalmente diferente, onde cada um
terá conhecido o verdadeiro significado da palavra empatia.
Podem contar com a Faculdade ESMAC!

A Direção do Grupo de Ensino Madre Celeste

