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Recife, 27 de março de 2020. 

 

COMUNICADO – COVID-19 

Em respeito aos alunos, pais e responsáveis, diante do momento que estamos vivendo, 

desejamos informar sobre a sistemática de funcionamento recentemente praticada pela 

CESAR School, neste período de quarentena.  

Esclarecemos, desde já, que todo o conjunto de ações adotado pela instituição foi estruturado 

para manter a realização das atividades acadêmicas neste período de isolamento social, e, 

assim, evitar prejuízos aos estudantes - inclusive aqueles advindos de eventuais atrasos no 

calendário acadêmico - causando transtornos não só ao estudante, mas, indiretamente, a toda 

a sua família. 

Afastados, sim - Desconectados, jamais! 

O fato de estarmos passando por um período de isolamento social não significa que vamos nos 

desconectar de nossos amigos e de nossas atividades. Acreditamos que a tecnologia é 

ferramenta de integração e nada melhor do que o momento atual para colocar isto em prática. 

Pensando desta forma, a CESAR School se estruturou para que seu dia a dia continue sendo 

produtivo, ajustando o modo como as aulas são apresentadas: enquanto durar a quarentena, 

as aulas serão ofertadas de forma remota, síncrona e online, obedecendo aos horários 

estabelecidos no momento da matrícula. Importante observar que todo esse  esforço de 

adaptação está também  de acordo com as decisões tomadas pelo Governo do Estado de 

Pernambuco, que se posicionou formalmente acerca da proibição de aulas presenciais, e com 

o MEC, que editou a Portaria n° 343, de 17 de março de 2020, regulando a oferta de aulas 

remotas. 

Aula Remota não é necessariamente Ensino à Distância (EAD) 

Alguns talvez estejam se perguntando: "Isto significa que estou fazendo um curso na 

modalidade Ensino à Distância?" e a resposta é não. Para que todos entendam a diferença, no 

formato EAD, os cursos são online, mas são gravados e, normalmente, sem a interação direta 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376
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com os alunos; ou seja: um professor, em estúdio, grava as aulas, que são meramente 

assistidas depois pelos alunos, numa abordagem passiva e sem que se estabeleça um diálogo 

entre os atores durante o momento de aprendizagem. De acordo com a definição do próprio 

MEC sobre o assunto, a modalidade só se caracteriza como EAD se os alunos e professores 

estiverem não só em locais geograficamente distantes, mas também em tempos diferentes. 

Assim, aulas remotas mas em tempo real, via ferramenta de videoconferência, com todos 

juntos, podendo interagir ao mesmo tempo, continua sendo a modalidade presencial, e não 

EAD. 

Dessa forma, esclarecemos que a solução ofertada pela CESAR School neste momento não é 

EAD, mas simplesmente uma sala de aula remota. 

Aula Remota custa menos para a CESAR School? 

Não, aula remota não custa menos para a instituição. E vamos explicar o porquê: 

Para que os estudantes da CESAR School possam continuar suas atividades com o mínimo de 

disrupção possível, de forma online e ao vivo, foram necessários diversos investimentos. 

Podemos destacar alguns: 

● disponibilização de notebooks para todos os alunos que já não dispusessem de um, a 

fim de poderem acompanhar as aulas; 

● compra de mais licenças de software, como Zoom, VPN, Pear Deck, para viabilizar as 

transmissões, e tornar as aulas mais atrativas; 

● crescimento da equipe de apoio psicopedagógico, aumentando de uma para três 

pessoas, as quais - atualmente - ficam à disposição de nossos estudantes de forma 

remota; 

● oferta gratuita de palestras online sobre saúde mental e bem-estar; 

● criação e oferta gratuita de Web seminários nas redes sociais da CESAR School; alguns 

exemplos são: 

● "Como tecnologias são usadas para combater uma pandemia", com Silvio Meira 

e Jones Albuquerque; 
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● "Automação de testes: por onde começar?", com os engenheiros de testes 

Rodrigo Cursino e Fábio Mello; e 

● "LGPD e Jurimetria", com os professores Anderson Silva e Josémario Junior. 

● estabelecimento de parceria com o COURSERA na iniciativa ‘Coursera for Campus’, 

disponibilizando 250 vagas para nossos alunos estudarem os cursos desta plataforma, sem 

nenhum custo durante o período de quarentena; e 

● no momento, buscamos viabilizar, junto à Adobe, uma parceria para oferecermos aos 

nossos estudantes a possibilidade de usarem o Creative Cloud em suas máquinas, por um 

período de 90 dias sem custo. 

Além disso, foi necessário um aumento do custo fixo operacional dos cursos, a fim de adaptá-

los e melhorar a experiência dos alunos no ambiente online; como exemplos, podem ser 

mencionados: 

● aumento da carga horária dos professores, que precisaram adequar as aulas do formato 

presencial para o online; 

● aumento da carga horária de gestão, para monitoramento dos feedbacks diários, 

replanejamento das aulas e gestão de crise; e 

● contratação de horas de apoio técnico-pedagógico para suportar os professores na 

execução das aulas remotas. 

Esse entendimento é compartilhado pela ABMES1: "Não há, portanto, redução de custo. Pelo 

contrário: as instituições têm feito mais investimentos tecnológicos para dar conta deste 

momento atípico pelo qual passa o mundo todo em função do novo coronavírus. Ao adotar tais 

medidas, o setor particular de educação superior dá ao país a sua contribuição, mantendo a 

continuidade das atividades letivas, sem colocar em risco a saúde e a segurança de alunos, 

professores e funcionários.”. 

                                                             

1 Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, artigo de 26.03.2020, em 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aulas-remotas-ou-ead/ 
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Em adição a esses custos extras que surgiram, a CESAR School faz questão de continuar 

honrando o pagamento regular de suas demais obrigações, tais como salários de professores, 

custos com fornecedores, além de despesas com a sua infraestrutura e custos fixos. 

Além de tudo isto, é importante destacar que a CESAR School já vem mantendo uma política 

de descontos para todos os alunos que cursam a graduação, descrita a seguir, e que continuará 

vigente, mesmo em tempos de crise: 

● 30% de desconto para os ingressos em 2018; 

● 20% de desconto para os ingressos em 2019; 

● 15% de desconto para os ingressos em 2020; e 

● o programa de bolsas da CESAR School, que atualmente beneficia 25 alunos com 90% 

de desconto além de alguns casos específicos, com descontos variáveis. 

Para que todas as atividades educacionais que desenvolvemos possam permanecer 

acontecendo, é essencial que os serviços que a CESAR School oferece continuem sendo 

remunerados. Sempre com o intuito de ofertar os melhores conteúdos e as mais eficazes 

soluções de educação, não podemos neste momento, infelizmente, abrir mão das receitas 

oriundas dos serviços que prestamos. 

Importante ressaltar que isto não é um posicionamento isolado da CESAR School. A própria 

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, divulgou em 26.03 nota técnica2 recomendando que consumidores não peçam 

reembolso parcial ou total de mensalidades, nos casos em que a escola se dispuser a oferecer 

o serviço interrompido posteriormente, por meio de aulas presenciais, ou pela oferta de  aulas 

online, de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação.  

  

                                                             

2 https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-03/senacon-orienta-consumidor-sobre-mensalidades-
escolares 
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JUNTOS, vamos construir SOLUÇÕES 

Porém, vamos buscar ter o máximo de flexibilidade, para minimizar os impactos financeiros aos 

alunos. Dentre as ações previstas, estaremos à disposição de cada um de nossos estudantes, 

para, por exemplo: 

● renegociar as datas de vencimento de mensalidades; 

● abonar juros e multas; 

● parcelar o pagamento de mensalidade em atraso; ou, ainda, 

● identificar disciplinas que não se adequem integralmente na modalidade online, 

retirando-as temporariamente da grade e, com consequência, reduzir o preço da 

mensalidade por alguns períodos. 

Cada estudante da CESAR School é único e cada caso será analisado individualmente. Se 

você deseja que sua situação seja tratada de forma especial pela CESAR School, não hesite 

em nos procurar, entrando em contato através do e-mail secretaria@cesar.school. Desde já, 

garantimos que seu caso será tratado com a maior atenção e discrição possível. 

Entendemos que o cenário atual exige empatia, flexibilidade e serenidade. Estamos sensíveis 

à situação e nos manteremos à disposição de todas as famílias que escolheram a CESAR 

School como parceira para a construção de seu futuro.  

Queremos mostrar a cada um de nossos alunos que, mesmo em tempos de crises, manteremos 

o padrão de nossos serviços, e seremos referência, mais uma vez, em educação com inovação. 

Convidamos todos para conhecer, agora mais que nunca, virtualmente, tudo o que a CESAR 

School tem a lhes oferecer. 

 

Gestão da CESAR School 


