
 

A Van Gogh Informa: 

 

O retorno das aulas será prorrogado para o dia 08/04/2020. Cientes da importância da 

continuidade das atividades e preocupados com rendimento acadêmico dos alunos, os 

materiais continuarão a ser postados na plataforma até o dia 07/04/2020. Esclarecemos que o 

semestre letivo não será prejudicado. Nossa intenção com o retorno das atividades é 

justamente procurar evitar o máximo de complicação para todos os (as) alunos (as). A semana 

de provas será definida e avisada antecipadamente.  

As provas substitutivas do primeiro semestre não serão cobradas dos alunos que encontrarem 

necessidade de realiza-las para até 2 (duas) disciplinas, independentes de quais sejam. A partir 

do terceiro pedido para prova substitutiva, será cobrado o valor normal. 

Os professores serão orientados sobre o retorno das aulas, semana de revisão, e, na 

sequência, como ocorrerão às provas bimestrais. Todo esse planejamento será no intuito de 

minimizar qualquer dificuldade ou necessidade que vocês possam ter. 

Comunicamos aos (as) alunos (as) integrantes do grupo de risco, alunos (as) que apresentem 

sintomas para uma possível contaminação pelo COVID-19, que será realizado tratamento em 

regime especial, dispensando a presença em sala de aula ou comparecimento para realização 

das provas (no mesmo regime para alunos com afastamento médico ou por gravidez). Além 

desses (as), aqueles (as) que informarem por meio de uma declaração de justificativa própria o 

seu não comparecimento, com base na situação em que se encontra (seja ela profissional, 

familiar, saúde, etc.) também terão tratamento em regime especial. Dessa forma, todos os 

casos em que o aluno não puder comparecer, serão tratados da mesma maneira por aqueles já 

legalmente amparados (serviço militar, gravidez e doenças infectocontagiosas). 

Reforçamos que tudo o que foi feito teve sempre como objetivo não deixar que o COVID-19 

prejudicasse o andamento do semestre.  

Nesse momento, caro (a) aluno (a), contamos com seu apoio e compreensão, para que a VAN 

GOGH possa continuar com sua missão. Buscar uma alternativa para a aula presencial é mais 

uma das preocupações da VAN GOGH, para que você conclua o seu curso no mesmo prazo 

previsto, sem ter que cancelar o semestre e repeti-lo mais adiante. A política dos preços 

praticados pela VAN GOGH é resultado do maior programa de bolsas de estudo de São Paulo, 

ou seja, fomentamos um ensino de qualidade com mensalidades muito atrativas (possíveis por 

meio do nosso concurso de bolsas). A VAN GOGH tomou todas as providências legais para que 

os dias letivos sejam válidos, portanto, além de ter os seus custos normais (manutenção de 

folha, locação, etc.) tivemos custos adicionais para levar até os alunos materiais de apoio aos 

cursos presenciais. Esse conjunto de medidas é muito diferente dos cursos EAD. A grande 

justificativa de que são coisas completamente diferentes, é o fato do material de apoio para a 

aula presencial servir exclusivamente em uma sala específica, bem como a atividade prevista, 

em uma única data. Não sendo essa atividade reaproveitada ou reutilizada em um curso EaD 

que por ventura viéssemos a ter. Finalmente, com consciência e com a máxima preocupação 



na formação de todos (as) vocês, continuamos cumprindo nosso papel social, para que 

possamos cada vez mais construir um futuro melhor, por meio da educação. Contamos com a 

colaboração de todos e no intuito de que possam ficar seguros, informamos que estão sendo 

reavaliados todos os cenários para que vocês tenham o menor impacto possível. Estamos 

cientes do momento econômico difícil que está por vir, mas acreditamos que nossos alunos 

também se empenharão ao máximo para contribuir com essa instituição que tanto se 

preocupa em dar oportunidade de ingresso no ensino superior, através do seu concurso de 

bolsa. Em caso da liberação pelos órgãos de saúde para o retorno das atividades, estamos 

preparados para cumprir tal medida imediatamente com as aulas presenciais. Caso haja 

postergação, estamos preparados inclusive para realização das provas, de forma excepcional e 

especial, que assim não comprometerão a saúde dos nossos alunos (as). 

O atendimento da VAN GOGH durante esse período de suspensão das aulas ocorrerá por meio 

do e-mail: secretaria@faculdadevangogh.com.br. 

Agradecemos mais uma vez contando com a colaboração de todos vocês, como já o vem 

sempre fazendo. 

 
Atenciosamente, 

 
Prof. Rinaldo Nunes 
Diretor Geral 


