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Caros alunos e alunas, 

Antes de mais nada, esperamos que vocês estejam bem. Informamos que, 

devido às medidas preventivas de combate à pandemia do coronavírus e à 

perspectiva de um isolamento mais duradouro, a PUC-Rio está 

disponibilizando meios para que os cursos não sejam interrompidos ao 

longo das próximas semanas, retomando suas atividades. Isso será feito 

prioritariamente a partir de uma plataforma virtual chamada Moodle, que 

poderá ser acessada através da página da Coordenação Central de 

Educação a Distância da PUC-Rio (CCEAD). Esta plataforma permite o 

estabelecimento de diferentes tipos de atividades a distância, como 

fóruns de discussão, videoconferências, etc. Sabemos que isso não é o 

mesmo que as aulas presenciais, mas é o que de melhor podemos fazer 

para dar continuidade aos nossos cursos durante este período de 

isolamento social. 

Cada professor terá liberdade de definir, de acordo com o perfil e a 

realidade de sua turma, como pretende utilizar a plataforma, e mesmo se 

pretende lançar mão de outros recursos para além dela (como chats 

virtuais via Zoom ou outros tipos de trabalho). O importante é que todos 

busquem meios de minimizar o impacto deste tempo em que não 

poderemos realizar aulas presenciais. Também é importante termos em 

mente que os cursos necessariamente sofrerão ajustes neste processo, e 

que a temporalidade de um curso online é diferente – no mais das vezes, 

pensaremos em termos de módulos de conteúdo trabalhados ao longo de 

uma ou mais semanas, e não mais em termos de aulas de com duração 

fixa. 

Os alunos inscritos regularmente em nossos cursos de graduação já serão 

automaticamente cadastrados na plataforma Moodle, que pode ser 

acessada a partir do seguinte link: 

https://ead.puc-rio.br/loginccead/login.php 

https://ead.puc-rio.br/loginccead/login.php
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Os cursos só estarão visíveis após os professores entrarem no sistema e os 

ativarem o que deverá ocorrer a partir do dia 23/3. 

Neste momento, para que possamos manter a comunicação, é 

essencial  que os e-mails cadastrados no SAU estejam atualizados e que as 

mensagens  enviadas do endereço autosau@puc-rio.br sejam recebidas 

como correio  

prioritário. 

Pedimos assim que aguardem as orientações dos professores de suas 

disciplinas para que sigamos com nossas atividades da melhor maneira 

possível. Esperamos que já nesta semana de 23 a 30 de março nós 

possamos retomar nossas atividades.  
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