NOTA OFICIAL DA FRM
Através desta, gostaríamos de esclarecer alguns pontos e decisões
tomadas a respeito da nossa atuação no delicado momento pelo qual estamos
passando, em virtude da Pandemia do COVID-19:
1- Metodologias do ensino:
Inicialmente, é do conhecimento de todos que a Faculdade Raimundo
Marinho - FRM acatou as decisões dos Ministérios da Saúde, da Educação, e,
das autoridades governamentais do Estado de Alagoas, em “autorizar, em
caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento,
por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação”
(PORTARIA MEC Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020) e fechando as suas
portas ao público, por força de determinações normativas. Entendemos que esse
é um momento de solidariedade e união por um bem maior, que é a saúde de
todos.
Mantivemos o compromisso com nossas aulas presenciais, por meio de
aulas remotas, através de nosso portal acadêmico e vídeo conferências
transmitidas pela internet, mantendo os mesmos horários das aulas presenciais,
assim como, os mesmos professores.
Esclarecemos que as aulas remotas não são aulas na modalidade à
distância, haja vista que na Educação a Distância - EaD tem-se a necessidade
de tutor, atividades em material padronizado e produzidos em grande escala,
chats, fórum, entre outros. Além disso, no caso da EaD, docentes e discentes
executam suas atividades em locais e tempos distintos, como previsto no
Decreto n° 9057/2017.
Já as aulas remotas, como está acontecendo atualmente na nossa
Instituição, acontecem em tempo real, de acordo com os dias e horários de cada
disciplina e professor, sendo que o material é montado pelo docente responsável
e as avalições e testes continuarão sendo presenciais.
É importante frisar que a FRM não vem medindo esforços para evitar
prejuízo ao calendário acadêmico, cumprindo os 100 dias letivos semestrais
como rege a legislação, bem como para garantir a conclusão do curso para
nossos discentes, em tempo hábil. Por isso, estamos em constante
monitoramento e ajuste, a fim de garantirmos as aulas práticas, bem como as
atividades de estágio supervisionado.

A instituição está trabalhando para a implantação de mais uma
ferramenta de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC, que é o nosso
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a fim de que possamos somar com o
nosso portal acadêmico melhores ferramentas, possibilitando um melhor ensino
e aprendizagem para nossos discentes, e ferramentas de trabalho diversas para
nossos professores, enquanto não retomamos as nossas atividades usuais.
A mudança no formato de aulas foi adotada com o objetivo de não
prejudicarmos nosso discentes e docentes, pois é uma medida preventiva que a
situação atual nos exige, mas esperamos que a situação se resolva com
brevidade e lembramos que a data da retomada das atividades presenciais será
informada pelos nossos canais oficiais.
2- Planejamento Financeiro
É preciso considerar que as atividades remotas, assim como as
atividades em EaD, sobretudo no caso das instituições não credenciadas para
atuação nesta modalidade, demandam implementação de medidas imediatas e
não previstas em seu planejamento econômico-financeiro, seja no que diz
respeito às soluções tecnológicas, pedagógicas e de pessoal especializado.
A adoção dessas atividades, em curto espaço de tempo e em caráter
emergencial, como é o caso, demanda esforço institucional extraordinário, no
sentido de obter as condições necessárias à substituição de suas atividades
presenciais por atividades remotas, sem que haja redução da qualidade de sua
oferta educacional.
Isso exige um preparo pedagógico específico para que os docentes
consigam atuar nessa nova forma de oferta educacional, além de uma ampliação
da infraestrutura de tecnologia e comunicação de modo a assegurar a
continuidade das atividades acadêmicas pelo período que perdurar essa
situação.
A própria provisoriedade dessa substituição é aspecto que traz a
sobrecarga ao planejamento econômico-financeiro, pois implica em necessidade
de aporte extraordinário de recursos, em momento de crise, para implantação de
medidas que poderão vir a ser revertidas em espaço de tempo relativamente
curto.
A necessidade de adequação da sistemática de atuação pedagógica e
administrativa, demanda a manutenção de seus corpos docente e técnicoadministrativo, o aporte de recursos adicionais para ampliação de sua
infraestrutura de tecnologia e comunicação e a preparação de seus

colaboradores para a nova forma de atuação, de modo a assegurar a
continuidade, sem perda da qualidade, das atividades acadêmicas pelo período
que perdurar a necessidade de distanciamento interpessoal.
Desta forma, a substituição das atividades presenciais por atividades
remotas ou mesmo, em alguns casos, por atividades em educação a distância,
não trouxe uma redução de custos para as instituições de ensino, mas sim um
aumento imediato e inesperado desses custos, decorrente da excepcionalidade
da situação.
É importante ressaltar que mesmo diante do contexto sócio -econômico
atual, a FRM vem honrando com seus compromissos financeiros junto aos
fornecedores, professores e demais colaboradores da instituição, sem precisar
fazer redução do nosso quadro de colaboradores e diminuição dos serviços
ofertados.
3- Mensalidades
No tocante à concessão de descontos nas mensalidades, já pleiteadas
por alguns alunos, é importante ressaltar que esta instituição já concede Bolsas
aos alunos que pagam antecipadamente, além de oferecer bolsas provenientes
de associações, disponibilizando, ainda, bolsas do Educamais, Quero Bolsa,
Bolsa Enem, Bolsa no Ingresso por Transferências, Obtenção de Novo Título,
entre outros).
Diante do exposto, cabe ressaltar que a FRM já funciona dentro do limite
financeiro, não havendo possibilidade de concessão de novos descontos, sem
que isso acarrete grandes prejuízos à administração, mormente nesse momento
de investimentos extraordinários.
No entanto, sensível a grave crise econômica gerada em decorrência da
atual situação, a diretoria da instituição é empática a essa situação e flexibilizará,
em casos excepcionais, para os alunos que porventura tenham perdido seus
empregos, postergar a data de vencimento do boleto, desde que o pedido seja
efetuado
de
maneira
formal,
através
dos
e-mails
financeirodigital.maceio@frm.edu.br, para os alunos de Maceió, e
financeirodigital.penedo@frm.edu.br, para os alunos de Penedo, acompanhado
da documentação necessária à comprovação do alegado. Atente-se para o fato
de que a administração irá analisar cada caso específico, concedendo o
benefício se realmente entender devido.
Diante do exposto, entendemos que as diretivas acima tratadas foram
pensadas com o intuito de não inviabilizarmos a formação dos nossos discentes,

de mantermos a nossa união com colaboradores e familiares, para que
possamos sair desse momento de crise mais fortalecidos e unidos.
A Direção Geral se mantém atenta ao dinamismo das ocorrências nos
próximos dias, já que estamos diante de uma situação em constante mutação, e
assegura que toda decisão poderá ser modificada para o melhor enfrentamento
dessa Pandemia momentânea.
Maceió, 08 de abril de 2020.
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