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COMUNICADO AO CORPO DISCENTE 

DA FCP – Retorno das Atividades 

(Remotas) 
A FCP está adequando os seus serviços a fim de proteger a comunidade acadêmica e evitar 

prejuízos a todos durante esse período de pandemia do Covid-19. 

 

Desde o dia 01/04/2020 estamos adotando as aulas virtuais remotas ampliando nosso 

ambiente virtual de aprendizagem com a utilização da Plataforma Moodle e aplicativo de 

reunião telepresencial (ZOOM), obedecendo, assim,  o previsto no Calendário Acadêmico 

do Período Letivo 2020/1 e em conformidade com as portarias e decretos expedidos pelos 

órgãos regulares de ensino. 

 

Para solicitar informações enviar mensagem para o e-mail: ouvidoria.fcp@gmail.com 

 

INFORMAÇÕES  IMPORTANTES 
 

O momento é de adaptação para todos nós. Estamos vivendo uma situação singular e fazendo 

todo o esforço possível para adequar nossas ferramentas e metodologias de ensino. 

 

 1) COMO SERÃO AS AULAS? 

As aulas estão sendo planejadas conforme plano de ensino e aprendizagem via Plataforma 

Moodle e aplicativo ZOOM, sob orientação do professor de sua disciplina e supervisão da 

Coordenação do Curso e Direção Acadêmica. 

 

 2) A QUE HORAS AS AULAS ACONTECERÃO? 

As aulas estarão disponíveis na Plataforma Moodle com horários, atividades e cronogramas 

acordados pelo professor da disciplina. Reiteramos que esta decisão está de acordo com a 

Portaria n° 343 do MEC que dispõe sobre a substituição das aulas presencias por aulas em 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus – COVID19. Estas 

medidas demonstram um esforço da FCP para buscar soluções adequadas para uma situação 

atípica como esta que o mundo está passando.  

 

 3) COMO ACESSAR A PLATAFORMA MOODLE? 

O aluno deverá entrar no site da FCP (https://fcpi.com.br/portal/) acessar o Menu SERVIÇOS, 

em seguida clicar em SISTEMA ACADÊMICO e abrir a aba AVA. Automaticamente, o aluno será 

direcionado ao endereço da Plataforma Moodle (https://fcpi.com.br/ead/), e fará o acesso 

com seu login (username) e senha (password) que serão informadas individualmente pela 

https://fcpi.com.br/portal/
https://fcpi.com.br/ead/
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COMUNICADO AO CORPO DISCENTE 

DA FCP – Retorno das Atividades 

(Remotas) 
Direção Acadêmica, Coordenação do Curso de Direito e Secretaria Acadêmica. Caso o aluno 

tenha alguma dúvida de como entrar na Plataforma Moodle, basta acessar o Manual do 

Estudante – Moodle, através do link: 

https://educlass.com.br/moodle/mod/book/view.php?id=1009. 

 

4) COMO ACESSAR O APLICATIVO ZOOM? 

Deverá baixar o aplicativo em seu computador ou celular. Em seguida, o professor irá 

disponibilizar para o aluno o ID e Senha, além do endereço eletrônico com o link de acesso 

para a Aula Remota.  

 

5) NÃO TENHO COMPUTADOR EM CASA! E AGORA ? 

Neste caso, converse com seu professor. Ele mandará a atividade no seu WhatsApp ou na 

plataforma do Sistema Acadêmico da FCP (Inforgeneses), para seu acesso em momento 

posterior. 

 

6) E OS ESTÁGIOS E ATIVIDADES PRÁTICAS DAS MINHAS DISCIPLINAS? 

Os estágios de caráter real (ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (7.º Bloco) e ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO VI (9.º Bloco)) estão suspensos até o retorno das atividades acadêmicas 

presenciais. Serão ofertados no momento em que voltarmos à normalidade, após autorização 

dos órgãos competentes. Já as atividades práticas das disciplinas de Estágio Supervisionado 

de caráter simulado deverão ter continuidade utilizando as ferramentas remotas como o 

Aplicativo ZOOM, que já vem sendo adotado pela FCP, e a Plataforma Moodle, que você acessa 

via site da FCP (www.fcpi.com.br) ou diretamente usando o link https://fcpi.com.br/ead/. 

 

7) E COMO SERÃO AS PROVAS ? 

Na Plataforma Moodle, a qual você acessa via site da FCP (www.fcpi.com.br) ou do link 

https://fcpi.com.br/ead/. Para registro de notas teremos 03 (três) atividades avaliativas, que 

serão articuladas pelo professor da disciplina com data de entrega mas, não havendo 

alterações no prazo de suspensão das aulas, as provas serão aplicadas, presencialmente, no 

período de 11 a 15 de maio de 2020. 

 

8)  E MINHA ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO - TCC? 

Serão mantidas via e-mail e via Aplicativo ZOOM, conforme já vem sendo feito, ou você pode 

entrar em contato diretamente com o seu orientador (Metodológico/Conteúdo). 

https://educlass.com.br/moodle/mod/book/view.php?id=1009
http://www.fcpi.com.br/
https://fcpi.com.br/ead/
http://www.fcpi.com.br/
https://fcpi.com.br/ead/
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COMUNICADO AO CORPO DISCENTE 

DA FCP – Retorno das Atividades 

(Remotas) 
9) LEMBRE-SE: 

O melhor canal de comunicação é o seu professor! O momento pede compreensão,  esforços 

adicionais e empatia da parte de todos para a superação de tudo isso que estamos vivendo. 

Conte conosco! Contamos com vocês! 

 

10)  NUNCA FIZ EAD... E NÃO QUERO MEU CURSO À DISTÂNCIA! 

Fique tranquilo! Seu curso continua sendo presencial!! Mas vamos combinar que, diante do 

que estamos vivendo em nível mundial, precisamos de medidas inovadoras e que não 

prejudiquem nossos alunos. 

 

Vamos retornar às atividades normais, presenciais assim que as autoridades permitirem.  

 

Estamos seguindo a Portaria n ° 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação, o 

Decreto n.º 18.913, de 30 de março de 2020, do Governo do Estado do Piauí, e o Decreto nº 

091, de 31 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de Corrente - Piauí. Então, vamos usar 

meios e ferramentas tecnológicas para minimizar os prejuízos da comunidade acadêmica. 

 

Nosso compromisso e qualidade continuarão os mesmos. Os professores e toda a estrutura 

de colaboradores administrativos estão disponíveis, e trabalhando,  devendo a Direção Geral, 

Direção Acadêmica, Coordenação do Curso de Bacharelado em Direito, Coordenação do 

Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Coordenação do Núcleo Psicopedagógico, 

Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, Secretaria Acadêmica e Biblioteca da Faculdade 

do Cerrado Piauiense atender através dos grupos funcionais criados utilizando o aplicativo de 

mensagens instantâneas WhatsApp em horários dispostos pela Direção Geral das 14h30min 

às 22h00min, de segunda-feira a sexta-feira, devendo as dependências da IES permanecerem 

fechadas até o dia 30 de abril de 2020. Precisamos colaborar uns com os outros para reduzir 

os impactos.  

 

Aqui na FCP somos uma grande família e, assim como você, todos que dependem, direta ou 

indiretamente, da instituição estão compromissados em passar por essa fase da melhor 

maneira possível. 

 

SABEMOS QUE TUDO PASSA... E LOGO LOGO ESTAREMOS DE VOLTA AOS CORREDORES E 

SALAS DE AULA DA FCP!!! 


