
 

 

Ribeirão Pires, 16 de março de 2020. 

 

Prezado(a)s aluno(a)s, 

Seguem “ORIENTAÇÕES IMPORTANTES” para os próximos dias: 

• As aulas das disciplinas regulares seguirão normalmente durante essa semana. Porém, a presença 

de vocês em sala não será obrigatória, não resultando em falta para o controle de frequência. Além 

disso os professores estão orientados a disponibilizar via app Google Sala de Aula material de apoio 

dentro de suas respectivas salas digitais; 

• As atividades da Faculdade Enau ocorrerão até quarta-feira, 18, devido ao feriado municipal de 

Ribeirão Pires. Resolvemos, portanto, fechar a Faculdade e todas suas atividades no restante da 

semana; 

• A partir da próxima semana, 23, passaremos a operar de forma à distância (EAD) até uma nova 

atualização da situação. Durante esse período os professores disponibilização os conteúdos das 

aulas em suas salas virtuais (Google Sala de Aula) na data de sua aula. É essencial que todos vocês 

tenham acesso às salas virtuais por meio do e-mail institucional, conforme nossa capacitação. Vocês 

receberão material suporte dos coordenadores para orientações caso ainda tenham dúvidas desse 

processo; 

• As aulas do programa de nivelamento estão suspensas por tempo indeterminado;  

• As orientações de PPI ocorrerão também via Google Sala de Aula; 

• Importante atentarem-se aos meios oficiais de comunicação: 

Setores Meio de comunicação oficial 

Comunicados oficiais • Redes sociais institucionais; 

• Site; 

• Whatssapp institucional; 

• E-mails institucionais; 

• Mentor. 

Coordenadores (Juliana e Vitor) juliana.freire@faculdadeenau.com.br 
vitor.principe@faculdadeenau.com.br 

Professores • Google Sala de aula e e-mail institucional 

Suporte TI (Isaac)  ti.enau@faculdadeenau.com.br 

Biblioteca (Thainá) biblioteca.enau@faculdadeenau.com.br 

Secretaria Acadêmica (Alaide) sec.enau@faculdadeenau.com.br 

Administrativo (Karla) adm.enau@faculdadeenau.com.br 

Direção (Murilo) murilo.merlin@faculdadeenau.com.br 

 

Espero ter sanado as dúvidas iniciais. Estamos trabalhando para manter-lhes atualizados e dar o 

melhor suporte possível nas atividades à distância.  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. 

 
Atenciosamente, 
Murilo Merlin 
Diretor 
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