
 

Curitiba, 22 de junho de 2020. 

COMUNICADO 9 COVID-19 Regime Letivo Remoto Emergencial  

Prezados estudantes, 

Em razão do isolamento social ocasionado pela pandemia de Coronavírus – COVID 19 

(conforme Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020), informamos que:  

1. As avaliações de segunda chamada acontecerão nos dias 26 e 27/06 (sexta e 

sábado), realizadas remotamente pelo sistema Canvas, excepcionalmente neste 

semestre, sem custo para o estudante. 

2. O estudante que precisar realizar as avaliações de segunda chamada deverá 

encaminhar e-mail para administracaosistema@herrero.com.br, até o dia 24/06, 

IMPRETERIVELMENTE, com as informações: curso, nome completo, período, 

disciplina, bimestre em que avaliação foi realizada (porque a matéria cobrada na 

avaliação corresponderá à matéria do bimestre). 

3. Os professores responsáveis pelas disciplinas farão o cadastramento das 

avaliações de segunda chamada apenas para os estudantes que informaram no 

e-mail administracaosistema@herrero.com.br a necessidade de realizar a 

avaliação. 

4. Os estudantes terão tempo determinado para a realização de cada avaliação, 

mas sem horário pré-fixado. Nas informações sobre o teste, o estudante 

encontrará tal informação sobre cada uma das avaliações a serem realizadas. 

5. Os Exames Finais acontecerão nos dias e horários das aulas, remotamente, 

pelo sistema Canvas, na semana de 29/06 a 03/07 (conforme calendário 

acadêmico). 

6. Aqueles que desejarem realizar a avaliação substitutiva (antes Segundo 

Exame Final), poderão solicitar a realização do mesmo pelo Sistema Matheus. 

Esta solicitação de requerimento terá seu custo reduzido neste semestre, 

excepcionalmente, para R$100,00 (cem reais). 

7. As avaliações substitutivas acontecerão no dia 04/07 (sábado) remotamente, 

pelo sistema Canvas. 

8. Reiteramos que o período de rematrícula para o segundo semestre permanece 

de 08/06 a 03/07 de 2020. 

9. O início do segundo semestre letivo foi adiado para 03/08/2020 para todos os 

cursos, na modalidade presencial, salvo determinações em contrário dos 

órgãos de saúde. 

Seguiremos acompanhando as orientações do MEC, Conselho Nacional de Educação 

e órgãos públicos do Estado e Município sobre o retorno das aulas presencias. Portanto 

a data prevista para retorno das aulas presencias, pode ser ainda antecipada ou 

postergada. 

Estamos longe e perto ao mesmo tempo. Todos os dias nos falamos!!! 

Faculdade Herrero 
Sergio Herrero Moraes 
Diretor Geral 
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