
 

 

Prezados alunos 

 

Devido a antecipação de dois feriados no município de Ribeirão Pires, as atividades letivas dos dias 

22/05 (sexta-feira) e 25/05 (segunda-feira) foram suspensas. Em função disso, fizemos uma 

adequação da entrega das Atividades Avaliativas (A1), que seria sexta, para sábado, dia 23/05.. 

Dessa forma, a ação Drive Thru para recebimento da A1 será nas seguintes datas e horários: 

 

Quinta-feira (21 de maio):das 16h às 18h  

Sábado (23 de maio): das 9h às 11h  

 

 

Lembrando que essa ação é voltada prioritariamente para os alunos que apresentam alguma 

dificuldade para acesso à internet e realização das atividades via plataforma Moodle. A data limite 

para envio das atividades via plataforma Moodle permanece dia 22/05 (sexta-feira). 
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Nos últimos dias, todo mundo está falando sobre coronavírus (COVID-19). É na conversa com os amigos, com a 

família, no trabalho e a todo momento nos meios de comunicação. E que bom, porque o melhor remédio que 

temos para combater essa doença é a conscientização. 

A participação de todos nessa luta é fundamental: governo, instituições, empresas e a sociedade. Nós, da 

Faculdade Enau e do Grupo Prosper Educacional, estamos tomando várias medidas para proteger os nossos 

colaboradores, você e sua família. 

Aproveitamos para reiterar que nossos cursos são presenciais, e trabalhamos incansavelmente para garantir a 

formação de qualidade para nossos alunos. As atividades a distância que estamos oferecendo tem um caráter 

absolutamente excepcional. Foram concebidas para manter os alunos em atividade intelectual e servirão 

unicamente de suporte às futuras aulas presenciais. Não podemos confundir com cursos de ensino superior à 

distância. 

Como forma de atenuar esse momento difícil que toda a nossa sociedade está vivendo por conta da pandemia, 

estamos nos antecipando as orientações das autoridades, conselhos de classe e sindicatos e flexibilizamos o 

pagamento da mensalidade do mês de abril em até 3 (três) vezes sem juros no cartão de crédito. Para 

viabilizar essa condição a nossa instituição assume o compromisso de absorver os juros referente a esse 

parcelamento. 

Essa medida tem como objetivo atender a maioria dos nossos alunos e suas famílias nesta situação 

desafiadora para todos. 

Essa opção está disponível em 8 passos na Central do Aluno dentro do MentorWeb. Conforme o passo a passo 

abaixo: 

Passo 1:  Acesse o site: https://prospereducacional.mentorweb.ws 
Passo 2: Digite seu usuário e senha e Clique em “Entrar” 
Passo 3: No menu acesso rápido (no canto superior esquerdo). Clique no botão “Consulta Financeiro” 
Passo 4:  Selecione a parcela 4 (quatro) que se refere aos serviços educacionais do mês de abril de 2020 
Passo 5: No fim da página clique no botão “Pagamento On-Line” 
Passo 6:  Confira as informações no extrato, preencha os dados do seu cartão de crédito, e selecione a 

quantidade de parcelas desejadas. Em 1 (uma), 2 (duas) ou 3 (três) parcelas, sem juros. 
Passo 7: Clique no botão “Confirmar” e Pronto! 

Sairemos juntos e mais fortes deste momento delicado. 
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A Faculdade Enau juntamente à Prosper Educacional acompanha com atenção os efeitos 

da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). No dia 20 de março foi constituída a 

Comissão Técnica Interina de Enfrentamento do Novo Coronavírus - Covid-19, através da 

portaria 001/2020, para acompanhar, planejar e aplicar todas as medidas necessárias para 

enfrentamento da situação. 

Seguindo às recomendações do Governo do Estado, do Ministério da Educação e demais 

órgãos competentes, informamos que as aulas e todas atividades presenciais estão 

suspensas a partir da presente data, por tempo indeterminado. Diante disso, atenderemos à 

Portaria nº 343, de17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 

Coronavírus -COVID-19, alterada pela Portaria nº 345, de 19 de março de 2020. 

Durante esse período, todos nossos setores trabalharão de forma remota para dar o suporte 

necessário para o pleno desenvolvimento das atividades de rotina da Faculdade. 

Semanalmente os coordenadores farão contato com os alunos via e-mail institucional com 

orientações e atualizações da estratégia pedagógica semanal. Diariamente nossos 

professores, conforme agenda de aulas emanal e plano de ensino das disciplinas, utilizarão 

a sala virtual da Google via e-mail institucional (Google Sala de Aula) para ministrar os 

conteúdos e interagir com os alunos. 

Devido às atualizações constantes das determinações dos órgãos competentes 

responsáveis pelo plano de contingência da pandemia, trabalharemos com atualizações 

semanais de nossas estratégias. 

Contamos com a colaboração de todos neste momento de mobilização nacional. Pedimos 

calma para o recebimento das informações que não dependem apenas da Faculdade Enau 

ou da Prosper Educacional, e sim das autoridades às quais nos reportamos. Nos mantemos 

a disposição em todos os meios online de comunicação. Todos setores estão disponíveis no 

fale conosco em nosso site. 
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A Prosper Educacional acompanha com atenção os efeitos da pandemia do novo 

coronavírus. Seguindo as recomendações do Governo do Estado (São Paulo decreto nº 

64.862) informamos que aulas estão suspensas a partir do dia 23 de março por tempo 

indeterminado. Essa determinação se dará em todos os colégios e faculdades do Grupo, 

nas diversas cidades em que atuamos. 

 

Durante essa semana as aulas serão normais com uma maior orientação sobre o 

coronavírus e para que as famílias possam se organizar. A presença dos alunos nesta 

semana será facultativa, ou seja, não terá falta e as provas serão reagendadas. 

Resolvemos ainda, cancelar as aulas na próxima sexta, dia 20, após o feriado municipal em 

Ribeirão Pires. 

 

Os nossos alunos serão orientados a continuar as atividades, após o dia 23, em nossas 

plataformas virtuais. Todo esse processo será alinhado e explicado detalhadamente pela 

nossa equipe de coordenação.  

 

Nesse período vamos atuar em regime de plantão nas nossas unidades. Esta iniciativa é 

para que você não fique sem atendimento e informação nessa fase de muitas dúvidas e 

questionamentos. 
 

Estamos atentos a todas as informações e atualizações permanecendo o compromisso de 

mantê-los informados sobre novas providências. 
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