
CORONA VÍRUS

Q&A – 20 de março de 2020

Prezados Alunos e Alunas,

A FGV EESP manterá comunicação constante e diária com seus alunos, professores e 
colaboradores. Elaboramos um resumo das perguntas que recebemos ao longo do 
dia de hoje. Abaixo estão as respostas e as nossas respostas.

Lembramos que a semana de 16 a 21 de março servirá para a elaboração dos manuais, 
protocolos e treinamento dos professores. Tudo está sendo organizado observando 
as especificidades de cada curso. 

Acessem o email da FGV e a plataforma E-Class. Será por estes canais que nos 
comunicaremos e trocaremos documentos.

1. A FGV está fechada?
 Sim. Para contribuir com a desaceleração do vírus e seguindo as orientações das 

autoridades de saúde, a FGV não está aberta ao público. 

2. Os alunos poderão ir até a FGV?
 Não. As Escolas e Unidades da FGV estão fechadas temporariamente. Pedimos 

para que, reuniões, grupos de estudo, entre outros encontros, sejam feitos 
virtualmente.

3. E como ficam as defesas de tese ou dissertação?
 A coordenação entrará em contato para orientações, mas o calendário está 

mantido e elas serão feitas on-line.

4. Até quando teremos aulas virtuais?
 A  FGV acompanhará permanentemente a evolução do CORONAVIRUS 

(COVID-19) no Brasil. As Aulas virtuais serão ministradas por prazo indeterminado 
até que as autoridades competentes considerem seguro e adequado o retorno 
das aulas presenciais, o que será informado através do site da FGV, email e Eclass. 

5. A FGV teve algum caso confirmado?
 Até o momento do envio deste comunicado não. 

6. Poderei acessar a Biblioteca da FGV?
 Os salões de leitura das bibliotecas estarão fechados até segunda ordem. 

Inúmeras bases de dados e periódicos estão disponíveis on-line. Caso não tenha 
acesso remoto ao que precisa, entre em contato com seu orientador ou professor 
de curso. 

7. Como ficam os calendários dos cursos?
 Um novo calendário para cada curso será enviado até segunda-feira, dia 16 de 

março, por e-mail e E-class.

8. Como vamos usar a ferramenta on-line? Teremos custo?
 Não há custo para o aluno. O aluno poderá baixar gratuitamente o Zoom para seu 

smartphone, tablet e/ou laptop. Importante que tenha câmera e uma conexão 
estável. As aulas virtuais serão nos mesmos horários e dias das aulas presenciais.

9. Os professores serão treinados na ferramenta?
 Sim. Realizamos treinamentos e pilotos. 

10. Como serão realizadas as provas?
 Estamos estudando alternativas. Em breve teremos um protocolo para realização 

de provas.

11. E o aluno que não tem computador?
 O Zoom pode ser usado em smartfones e tablets.

12. A Secretaria Escolar está fechada?
 Ela mantém o funcionamento no modo remoto. Os telefones foram 

redirecionados e os funcionários estão em homeoffice.  

13. Os processos seletivos estão paralizados?
 Não. Entrevistas serão feitas remotamente. 

14. Os seminários acadêmicos estão mantidos?
 Todos os seminários de março e abril foram cancelados. Reavaliaremos a situação 

no meio de abril.  

Cordialmente,

Comitê FGV EESP / Covid -19
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