Carta Aberta aos Acadêmicos da Faculdade DAMA

Olá Acadêmicos!

Primeiramente gostaríamos de agradecer por todo empenho, dedicação e esforço,
com o qual vocês vem conduzindo as aulas remotas, neste momento em que ainda
precisamos manter o distanciamento pela nossa saúde, de nossos familiares e das pessoas
que nos cercam. Estamos sentindo muito a falta de vocês, a Instituição apagada, com os
corredores e salas vazias o que aumenta ainda mais a saudade do calor humano que
sentimos com vocês aqui, mas infelizmente teremos mais uns dias pela frente, pois já devem
ter visto que o Ministério da Educação (MEC), prorrogou as aulas remotas até o dia
15/06/2020.
Dessa forma a IES vem mais uma vez a público esclarecer alguns pontos importantes,
pois priorizamos a clareza, transparência e seriedade, justamente pelo compromisso que
temos pela educação superior da nossa região e no país.
Desde nosso credenciamento em 2017, a IES como instituição privada, vem
realizando investimentos, na estruturação de uma infraestrutura moderna, com laboratórios
modelos e ensino inovador, para suprir a demanda de mercado exigente e promover uma
formação de excelência sendo referência no ensino superior, atendendo a todas as rigorosas
exigências do Ministério de Educação. Dessa forma estamos honrando com os
compromissos fixos já existentes com parceiros e fornecedores para q possamos continuar
investindo afim de que todos os acadêmicos tenham acesso as mais modernas tecnologias
de sua área de atuação.
A realidade é que estamos vivendo um momento de incertezas inéditas, onde fomos
pegos de surpresa, quando nos demos conta, tudo parou, todos nós ficamos sem ação, sem
saber o que fazer e quando fazer, mudou nossa forma de pensar e de agir. Com muita
responsabilidade nossa IES continuou seguindo as instruções dos órgãos competentes, que
estão acima de nós, os quais regem a Educação Superior no país.

Como já é sabido, desde o início da quarentena em 16/03, a Faculdade DAMA se
colocou à disposição através dos grupos do whatsapp, das reuniões online (zoom) para que
a troca entre os métodos de ensino que utilizaríamos, atendessem a realidade que nossos
acadêmicos possuem em suas residências, somos uma cidade de interior, onde a maioria
dos nossos alunos, são oriundos dessas localidades, com pouco ou sem acesso à internet,
a maioria está assistindo as aulas através do seu próprio celular. Assim como atendendo as
questões financeiras de mensalidades individualmente conforme a realidade de cada
acadêmico, pois assim como conhecimento de todos, o plano de pagamento mais escolhido
é o DAMA Invest o qual da condições aos acadêmicos de estudarem 5 anos e continuarem
pagando sua graduação por mais 5 anos, sem juros, dessa forma não lançamos um
programa de desconto específico, pois apesar da escolha do plano já havia uma alta
inadimplência, por isso tratamos caso a caso. Renegociando e achando alternativas
paralelas.
Seguindo e obedecendo todos os contratos já existentes com os acadêmicos
conforme a escolha inicial na contratação do Curso, mantemos a mesma transparência e
efetuando as renegociação conforme solicitação.
Essa responsabilidade e transparência se estende a comunidade em geral, pois
apesar dos planos de pagamento já contratados na forma reduzida e da alta inadimplência
que antecede a situação do COVID -19, a Faculdade DAMA mantem os salários de seus
colaboradores, professores, tutores, equipe administrativa e fornecedores em dia, honrando
com seus investimentos, principalmente para as aulas virtuais, nesse período de pandemia,
com base na realidade regional e local de nossos acadêmicos, não medimos esforços em
investir em plataformas, e meios os quais pudéssemos atender a maioria ou a totalidade nos
acadêmicos com a forma que possuem para acompanhar as aulas, sempre com objetivo de
proporcionar conforto e segurança para as aulas e provas online.
Oportunizamos acesso ao estudo para muitos acadêmicos que estavam em processo
de negociação, com suas matriculas inativas, justamente porque sabemos que quando tudo
isso passar, grandes oportunidades de trabalho surgirão nesse novo cenário.
Dessa forma mais uma vez queremos agradecer todo esforço que estão fazendo e
pedir mais uma vez o apoio e a compreensão de cada um para preservar toda equipe que
faz o ensino acontecer.

Vocês, futuros bacharéis em enfermagem, grande parte já é técnico em enfermagem
e estão vivenciando a dura realidade na linha de frente do coronavírus, terão muito a dividir
conosco, assim que pudermos retornar com segurança, seguindo os protocolos de higiene
e sanitização, teremos as aulas práticas que estão sendo adiadas nesse momento.
É um momento que precisamos nos manter unidos, vocês observam muitas empresas
e comércios fechando as portas, gerando desemprego e não queremos isso para a
Faculdade DAMA, e graças a essa consciência que vocês tem em manter as mensalidades
em dia, que certamente sairemos dessa juntos e quando retornarem verão que tudo valeu a
pena!
Por todo esse carinho, cuidado e preocupação que temos por cada um de vocês, que
cada acadêmico que procurou o setor financeiro, foi atendido, caso você tenha essa
dificuldade e ainda não entrou em contato pedimos que nos chame, pois sabem que o setor
financeiro está presente assim como o acadêmicos em todos os grupos de sala do whatsapp
de vocês e m todos os meios de comunicação da IES. O importante é você resolver sua
situação, tirar suas dúvidas, se sentir confortável com ela entendo o cenário atual.
Mais do que nunca precisamos estar juntos e unidos por toda a comunidade
acadêmica e por toda a comunidade em geral que recebe os serviços acadêmicos, todas as
parcerias que a IES possui, a qual vocês fazem parte diretamente, os hospitais, de
Canoinhas e cidades vizinhas, as clínicas, consultórios, prefeitura municipal e de municípios
vizinhos, as entidades sem fins lucrativos, enfim todas as entidades que fornecem a vocês
campo de prática e de estágio. Lembre-se com muito amor você faz parte de tudo isso!
Caros alunos vocês sabem o compromisso que nossa IES tem com vocês, através da
nossa missão que já conhecem, “Desenvolver as competências, habilidades, atitudes e
valores de nossos educandos para que tenham um futuro profissional promissor”, veem que
nosso compromisso vai além de formar ótimos profissionais para o mercado de trabalho,
queremos formar profissionais íntegros, éticos e comprometidos com a comunidade em
geral, acadêmicos solidários, fortes e capazes de compreender a dimensão da importância
da saúde da população em geral assim como nossa e de nossas famílias.
Temos certeza que juntos podemos mais e que juntos somos mais fortes!!!
Com muito carinho um grande abraço!
Tudo ficará bem!
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