
NOTA DE ESCLARECIMENTO  
  
Em atenção ao pedido de esclarecimento da Agência 

Pública, a Universidade Anhembi Morumbi informa que 
realizou demissões pontuais de professores nesse 
último mês, apenas e tão somente daqueles que 
demonstraram interesse em não que não tiverem 
interesse em permanecer conosco, não aceitando a 
carga horária ofertada para o segundo semestre 
conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, 
e acompanhada pelo Sinpro SP, não sendo a intenção 
da Instituição demitir outros docentes. Somos solidários 
e respeitamos os nossos docentes, sempre procurando 
alternativas para proteger nosso quadro acadêmico 
mesmo com uma diminuição no volume de alunos e 
todas as questões sensíveis em decorrência da 
pandemia que se tem prolongado no Brasil. 

  
Ainda assim, ressaltamos que temos mantido nosso 

compromisso com a educação superior de qualidade, 
cumprindo assim nossa missão e obrigações 
contratuais, assim como também tomamos medidas 
para preservar a saúde, o bem-estar e a segurança dos 
nossos estudantes, professores e colaboradores 
técnico-administrativos. Para isso, desde março 
voltamos toda a organização para este foco e passamos 
a oferecer aulas de forma remota síncronas, ou seja, 
ministradas ao vivo, nos mesmos dias e horários das 
aulas presenciais, com os mesmos docentes e turmas. 



Para tanto, investimos recursos na contratação de uma 
plataforma robusta e realizamos a sensibilização e a 
capacitação de todos os docentes para este momento 
em tempo recorde. Com isso, não deixamos de 
ministrar nenhum dia de aula e colhemos excelentes 
feedbacks dos estudantes e professores a respeito das 
aulas síncronas. 

  
Ressaltamos ainda que neste semestre incluímos 

mais um profissional da educação nas aulas remotas 
síncronas, o monitor educacional. Esse profissional atua 
nas disciplinas em conjunto com o docente e fornece 
todo o suporte de interação na dinâmica da aula. Dessa 
forma, garantimos que nas turmas com um número 
maior de estudantes, todos sejam atendidos, tenham 
suas dúvidas esclarecidas e a melhor formação. 

  
Essa atuação acontecerá apenas durante a 

permanência das aulas remotas síncronas, realizadas 
em função do momento atípico vivido em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 

  
A Instituição reforça seu compromisso com toda a 

comunidade acadêmica e segue firme em seu propósito 
de ofertar as melhores e mais qualificadas condições 
para a formação dos seus alunos, bem como para a 
atuação de todos os professores. 
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