Mensagem importante para os alunos do
Niagara College: Notas para o termo
de inverno 2020
Quero agradecer a todos os alunos do Niagara College por sua paciência e perseverança em se adaptar às mudanças nos cursos que ocorreram muito rapidamente, devido à circunstâncias que estão
além de todo nosso controle. Nosso corpo docente e equipe administrativa trabalharam duro para
adaptar seus cursos e serviços para estudantes para entrega on-line ou alternativa, e continuamos
comprometidos em apoiá-lo à medida que você continua avançando em seus estudos nesses tempos
extraordinários.
À medida que o termo do inverno de 2020 chega ao fim, revisamos o atual sistema de notas para
equilibrar a necessidade de manter os princípios de integridade acadêmica com o reconhecimento
de que a situação atual também exige flexibilidade e compaixão.
Desse modo, as seguintes alterações serão temporariamente implementadas para o semestre de
inverno 2020:
Data de lançamento de notas do ensino superior:
• Para os cursos que terminam na sexta-feira, 17 de abril: as notas serão liberadas para os alunos no dia 29 de abril, às 16h.
• Para cursos com laboratório/oficina/estúdio/prática ou outros requisitos de entrega presencial
que não podem ser concluídos até retornarmos ao campus: os alunos verão uma nota incompleta (I) para esse curso quando as notas forem liberadas. Quando você estiver de volta às
aulas e tiver atingido os resultados exigidos no aprendizado do curso, sua nota final substituirá
o “INC”.
• Os prazos para os cursos do Ontario Learn permanecem inalterados.
• Alunos com cursos com data de término diferente da sexta-feira, 17 de abril, devem entrar em
contato com o orientador acadêmico para obter mais informações.
Política compassiva de classificação pós-secundária (apenas para o semestre de inverno 2020)
Nos casos em que você não foi aprovado em um curso, receberá automaticamente uma notação de
Retirada ‘W’ na sua transcrição. De acordo com nossa Política de classificação e transcrição, você
não receberá crédito por cursos nos quais um ‘W’ foi concedido, e a nota ‘W’ não afetará sua média
de notas (GPA). Você ainda será solicitado a repetir o curso, quando necessário, para concluir os
requisitos do programa e, como resultado, não haverá reembolso das mensalidades.
O prazo para desistir de qualquer curso também foi estendido até o final do período. Entre em contato com seu orientador acadêmico/orientador internacional de estudantes para iniciar esse processo.
Incentivamos fortemente todos os alunos a continuarem envolvidos em seus cursos nesses tempos
difíceis, à medida que você se aproxima de alcançar seus objetivos educacionais. Todos nós da Niagara College estamos comprometidos em apoiar o seu sucesso, e os serviços e suporte permanecem
no local - por meio de entrega remota e alternativa.
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