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Prezados alunos e professores,  

 

Apesar do início da vacinação no país na segunda metade deste mês, um 

programa efetivo de imunização ainda se encontra longe da nossa realidade. Os 

desafios para alcançarmos a tão sonhada normalidade são muitos e exigem atenção 

especial à saúde de todos que integram a família FEAMIG. Portanto, obedecendo 

ao Protocolo de Biossegurança instituído pelos governos municipal, estadual e 

federal, manteremos nossas atividades remotas para o início deste semestre letivo. 

 

Reforçamos a determinação de notificar a toda comunidade acadêmica, com 

uma semana de antecedência, a data de retorno às atividades acadêmicas 

presenciais e os devidos protocolos de segurança. Enquanto a notificação não for 

expedida, continuaremos com o ensino remoto, como foi divulgado no comunicado 

anterior. 

 

Outro ponto importante a ser comunicado é que, desde o início de nossas 

atividades remotas e das disciplinas na modalidade EaD, utilizamos a plataforma 

Blackboard para acesso a todas as atividades acadêmicas. No entanto, com a 

crescente demanda pelo serviço, professores e alunos perceberam limitações que 

demandaram muito esforço por parte do Núcleo de Educação a Distância, 

coordenado pelo professor Paulo Villani. Após buscarmos soluções para tais 

problemas dentro da mesma plataforma, ficou evidente a necessidade de 

migrarmos para uma plataforma mais eficiente e robusta, que atendesse melhor os 

nossos alunos e professores.  

 

Por isso, desde 14/12/2020 estávamos realizando a migração para uma nova 

ferramenta e realizando testes para que atendesse nossas demandas. Sendo assim, 

a partir do dia 01/02/2021, utilizaremos a plataforma Ulife para nossas atividades 

acadêmicas.  

 

Como o uso desta plataforma exige treinamento de alunos e professores, 

iniciaremos nossas atividades com o calendário específico do CENEX, que segue em 

anexo, objetivando o uso e familiarização desta poderosa ferramenta e uma 

programação específica para cada curso. 

 

Portanto, as aulas regulares dos veteranos iniciarão no dia 18/02/2021 e dos 

calouros estão mantidas para o dia 22/02/2021. 
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Agradecemos a compreensão de todos nossos alunos e professores, 

convidamos a todos a participarem dos treinamentos e palestras neste início de 

fevereiro e desejamos um excelente início de semestre. 

 

Atenciosamente, 

 

Professor Alcir Garcia Reis 

Coordenador Geral de Cursos 


