
 
 
 

COMUNICADO PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA 
09 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
 
Prezados(as) alunos(as), professores(as) e colaboradores(as), 
 
Conforme divulgado anteriormente, o Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES 
retornou com suas aulas presenciais do primeiro ano do curso de Administração no dia 21 de 
outubro de 2020, seguindo todos os parâmetros determinados pelo Plano São Paulo de retomada 
das atividades educacionais em nosso Estado. 
 
Durante os dias 21 e 22 de outubro, estiveram presentes 3 alunos na sala de aula presencial e os 
demais continuaram acompanhando as aulas de forma remota síncrona (ao vivo). A partir do dia 
23 de outubro, não tivemos mais nenhum aluno presente em sala de aula. Fizemos contatos 
novamente com todos os alunos para incentivar o retorno, mas a escolha pela aula remota 
síncrona prevaleceu. 
 
Continuamos mantendo contato com a turma do primeiro ano de Administração até a última quarta-
feira, para buscar formas de trazer os alunos para as aulas presenciais, mas sem sucesso. 
 
As aulas 100% presenciais são o que diferenciam o ensino do IMMES e, por essa razão, fizemos 
todos os esforços para voltar a elas assim que os órgãos governamentais permitiram. Criamos um 
Protocolo de Higiene, Saúde e Biosegurança, fizemos investimentos em tecnologia e preparamos 
nossos funcionários e professores para receber os alunos de forma presencial, bem como 
continuar a oferecer as aulas remotas ao vivo, com toda a qualidade. 
 
Porém, se não há alunos presentes fisicamente no IMMES, pedagogicamente não é interessante 
continuar com as aulas dessa forma. Portanto, decidimos por manter todas as aulas remotas ao 
vivo para todas as turmas dos cursos de Administração e Direito até o final do segundo semestre 
de 2020. 
 
Continuamos abertos a mudar essa decisão, caso haja interesse dos alunos em retornar ao regime 
presencial. Solicitamos que os interessados façam contato com a Coordenação Acadêmica para 
que possamos avaliar a retomada das atividades presenciais de turmas específicas. 
 
Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

 
Prof. Paulo Rodrigo Alves Bernardo 

Diretor Geral do IMMES 


