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Prezados(as) alunos(as), tutores(as) e coordenadores(as) de polo! 

  

Não é novidade para ninguém a atual situação de nossa universidade, tendo visto que em outros 
momentos já relatamos as dificuldades, pelas quais estamos passando. 

Infelizmente, não teremos condições de ministrar as aulas presenciais previstas em calendário, para 
os polos de João Pessoa, Cuiabá e Porto Alegre, por não termos conseguido passagens aéreas para os 
professores, situação tal, que todos os envolvidos na questão estão, diariamente, tentando resolver. 

 No entanto, este não é o único problema. A maioria dos profissionais de nossa equipe, está sem 
pagamento há mais de 3 meses e sem perspectivas a curto prazo, o que gera insatisfação e desconforto 
em todos nós. 

 Diante desta delicada situação e sempre tentando resolver os problemas da melhor maneira possível 
para que os principais atores desse processo de ensino/aprendizagem - os(as) alunos(as) - não fiquem 
prejudicados, a coordenação, em reunião, optou por cancelar todas as aulas e momentos presenciais 
marcados e já divulgados em cronograma do primeiro semestre de 2015, até que a situação se 
regularize e possamos atender TODOS os polos igualmente e na mesma data. A diferença de 
cronograma entre os polos, gera muitos transtornos administrativos, além de grande ansiedade 
nos(as) alunos(as). 

 Informo inclusive, que se a situação geral não for resolvida em breve, é possível que o curso de 
Especialização em Esportes e Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência suspenda 
temporariamente as atividades e volte somente quando tiver condições de oferecer a todos, corpo 
discente e docente, o que necessitam e merecem para continuarem partilhando conosco esse 
caminho, mas com qualidade de ensino e trabalho. Pedimos desculpas sinceras, mas não podemos 
sacrificar a equipe de trabalho que muito colabora neste processo. 

 Por enquanto, as atividades na Plataforma Moodle continuarão normalmente.  

 Quando possível, enviaremos novas informações da situação. 

 Obrigado pela confiança depositada em nosso trabalho até agora. 

 

Abraços. 

Profª Drª Eliana Lucia Ferreira – Coordenação de curso 

 


