Uma mensagem do presidente da Niagara College, Sean Kennedy: O
plano da NC para o termo do outono (início em setembro de 2020) foca
no sucesso dos alunos e na segurança de nossa comunidade acadêmica
O Niagara College finalizou seu plano acadêmico para o termo do outono de 2020. Este se concentra
no apoio ao sucesso do aluno, garantindo a saúde e a segurança de nossa comunidade acadêmica, à
medida que continuamos a nos adaptar à realidade atual moldada pelo COVID-19.
Após os termos de inverno e primavera, que foram concluídos em um ambiente totalmente on-line, o
termo de outono combinará entrega totalmente remota/on-line com aulas presenciais e laboratórios.
Atendendo à limitação, aulas presenciais serão em alguns programas nos termos do outono de 2020
e/ou do inverno de 2021, onde elementos práticos podem ser entregues com segurança. O status de
todos os programas está disponível aqui.
O planejamento das atividades no campus é desenvolvido em ampla consulta com as autoridades
de saúde pública. Medidas abrangentes de saúde e segurança para estudantes, professores e
funcionários que estarão no campus no outono serão compartilhadas nas próximas semanas.
Embora tenhamos que modificar a entrega do programa para garantir saúde e segurança, como
comunidade em contínuo aprimoramento, estamos comprometidos com a excelência acadêmica
e o sucesso do aluno. Nos últimos meses, professores e funcionários trabalharam em conjunto
para direcionar as aulas para o sistema de gerenciamento de aprendizado do Blackboard e utilizar
ferramentas e tecnologias de e-Learning, criando experiências de aprendizado remoto envolventes,
conectadas e flexíveis. Os programas on-line trarão conhecimento especializado e experiências
inovadoras de aprendizado pelas quais somos reconhecidos, assim como ajudarão a familiarizar os
alunos com o poder do ambiente virtual através do envolvimento com instrutores e colegas de classe.
Continuaremos a fornecer serviços e suporte para os alunos por meio de uma combinação de entrega
virtual e presencial, e desenvolvemos programas de suporte adicionais para ajudar os alunos a se
adaptarem e terem sucesso no ambiente on-line e alternativo. Nossa orientação para alunos novos
também foi modificada para a modalidade virtual, como apoio adicional para os alunos que chegam.
As informações específicas de cada programa serão compartilhadas pelo Blackboard. Detalhes
adicionais do termo de outono e status do programa podem ser encontrados aqui.
Sabemos que alguns alunos ainda precisam de atividades no campus para concluir o semestre de
inverno 2020. Assim que tivermos autorização para traze esses alunos ao campus para concluir
essas atividades, será nossa prioridade entrar em contato individualmente para planejar o retorno ao
campus. Agradecemos sua paciência enquanto aguardamos instruções para reabrir o campus com
segurança.
Agradeço a todos os membros da nossa comunidade acadêmica por sua perseverança contínua. Tenha
certeza de que o sucesso do aluno, saúde e segurança de nossa comunidade acadêmica continuam a
guiar nossas decisões e ações à medida que navegamos por esses momentos únicos e desafiadores.

