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● A instituição confirma a redução de 
carga-horária de professores neste semestre? 
Qual a justificativa? Todo o corpo docente foi 
afetado? Estão previstas demissões? 

Com a continuidade da pandemia e consequente 
redução na renda de uma parcela significativa da 
população, uma boa parte dos nossos alunos não deu 
sequência aos estudos. Com menos alunos houve 
redução no número de aulas e, como consequência, 
sobraram menos aulas por docente. Dessa forma, foi 
necessário realizar ajustes na carga horária dos 
docentes. Ainda assim apenas foram demitidos aqueles 
docentes que não aceitaram ficar com a carga reduzida 
de aulas, conforme previsto em Convenção Coletiva de 
Trabalho, acompanhada pelo Sinpro SP, não sendo a 
intenção da Instituição demitir outros docentes, exceto 
aqueles que não tiverem interesse em permanecer 
conosco.  

  
  

● Alunos e professores falaram a reportagem em 
salas online superlotadas com mais de 200 
alunos online. A instituição confirma a 



informação? Se sim, qual a justificativa 
educacional e legal para colocar alunos de 
semestres diferentes, de campus diferentes, em 
salas online com mais de 200 alunos? Não há 
perda de qualidade de aprendizado?  
Durante este período de pandemia – e apenas 
durante esse período de aulas remotas – houve a 
unificação das turmas que tinham disciplinas 
comuns. Contudo, para garantir a qualidade no 
ensino dos alunos e que eles sejam atendidos em 
todas as suas necessidades, a Instituição adotou a 
presença de mais um profissional em cada turma – 
o monitor educacional. A função desse profissional 
é ser o braço direito do docente e auxiliá-lo durante 
as aulas no atendimento dos estudantes. 

  
  

● Professores afirmam que estão submetidos a 
essa situação sem alternativa no curto prazo e 
sem possibilidade de diálogo com a instituição. 
O que a instituição pode responder a esses 
professores? 

 
Diálogo, transparência e atenção não faltam na 

Instituição não só com os docentes, mas também com 
seus alunos e demais colaboradores. Estamos todos 
lidando com uma situação jamais imaginada e 



encontrando juntos formas de superar este período que, 
certamente, vai passar. No curto prazo, a realidade nos 
trouxe um número menor de alunos, o que 
consequentemente nos fez diminuir a carga horária de 
alguns docentes, como alternativa para mantê-los 
conosco. 

 
  

● Um dos alunos disse: "a experiência dessas 
aulas a distância é um misto de 
descontentamento e fazer o melhor que dá".  O 
que a instituição pode responder a esse 
estudante?  
Temos trabalhado incansavelmente para, mesmo 
neste cenário atípico, garantir a formação de 
qualidade para todos os nossos estudantes. Tanto 
que: 

  

■ A implementação do recurso Collaborate da 
plataforma Blackboard aconteceu em poucos dias, 
não deixando os alunos sem aulas; 

■ Capacitamos 100% dos professores em duas 
semanas apenas; 

■ Não houve cancelamento nem adiamento no 
calendário acadêmico; 



■ Implementamos melhorias em “tempo real” das 
aulas remotas síncronas: ajustes ao longo do 
período. 
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