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A pandemia de coronavírus já matou mais de 15 mil pessoas em todo o mundo. E, apesar de muitas informações
desencontradas, uma coisa é certa: a COVID-19 é uma doença extremamente perigosa, principalmente para os
grupos de risco, como o dos idosos. E ela tem fácil contágio e, por isso, todo cuidado é pouco.

Como professor, eu acredito em estudos, dados levantados por especialistas que trabalham em instituições sérias e
recomendações feitas por autoridades competentes. É importante filtrar as chamadas fake news e não as propagar.
Compartilhar boatos e notícias falsas só dificulta ainda mais a situação, que já é bastante complexa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é a principal referência no assunto. É essencial que as orientações do
órgão sejam respeitadas e praticadas por todos. Inclusive, todas as instruções da OMS estão reunidas neste link,
com a opção de tradução para o espanhol, caso você não tenha familiaridade com o inglês. Ou, então, há também
a alternativa de se informar pelo site especial do Ministério da Saúde sobre a doença.

São medidas muitas vezes simples como, por exemplo, as da higiene pessoal: lavar as mãos com água e sabão
frequentemente, usar álcool em gel sempre que voltar da rua, não compartilhar objetos pessoais sem lavá-los,
cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar etc.

Outras ações são mais específicas devido à crise: sair de casa só se for extremamente necessário, evitar
aglomerações, não cumprimentar com apertos de mãos e abraços, manter a distância de um metro de outras
pessoas, entre outras.

Diante deste cenário, o Eniac tem feito a sua parte. Lançamos recentemente duas plataformas de aulas online: o
Eniac Open e o Eniac Open Escolas, que você conhecerá nesse informativo.

Tudo isso sem contar a plataforma pela qual os nossos alunos, que estão em suas casas seguem normalmente as
aulas e avaliações, sem prejuízo do cronograma acadêmico. Com estes projetos, o Eniac mantém as atividades
acadêmicas para milhares de alunos e ainda zela pela saúde pública, seguindo à risca as recomendações da OMS.

Fique em casa!!
Ruy Guérios

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://coronavirus.saude.gov.br/


Diante do cenário de pandemia provocado pelo COVID-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da
Saúde fizeram algumas recomendações para evitar a proliferação do vírus, entre elas, a de não haver aglomerações de
pessoas.

Ciente disto e da gravidade da situação, o Grupo Eniac suspendeu as aulas presenciais no dia 23 de março, sendo que,
na semana anterior, já iniciamos uma paralisação gradual, com orientações aos alunos, pais e professores envolvidos
em todos os cursos e em todas as séries da instituição.

No entanto, graças a uma plataforma digital adaptativa, o Eniac vai manter suas atividades, tanto as aulas como as
avaliações, em modo online. Desta forma, a instituição continuará cumprindo sua missão educacional, mesmo sem a
presença das pessoas em nossas unidades, evitando um prejuízo acadêmico a todos os nossos estudantes, sem deixar
de atentar à saúde pública. Desde a pré-escola até a pós-graduação.

Na última semana, iniciamos um treinamento para a adaptação de alunos e mestres a esta ferramenta. Como uma
instituição que sempre buscou a inovação e utilizou a tecnologia para encontrar soluções às demandas da sociedade, o
Eniac, mais uma vez, consegue uma resposta bastante positiva a uma crise que afeta todo o mundo, sem paralisar o
cronograma pré-estabelecido.

Isso sem contar o Eniac Online, plataforma de cursos remotos gratuitos que ofereceremos à comunidade, com direito a
certificação e eliminação de disciplinas nos nossos cursos de graduação.

Estamos fazendo a nossa parte como instituição de ensino. Porém, é importante que toda a população siga as
instruções da OMS e do Ministério da Saúde: lavar as mãos com água e sabão frequentemente, usar álcool em gel
quando chegar a um local e quando retornar à sua residência; cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; ficar pelo
menos a um metro de quem estiver espirrando ou tossindo; manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar
objetos pessoais.

Nossa missão, agora, é preservar vidas. E nós conseguiremos fazer isso sem parar as atividades acadêmicas. Por meio
da tecnologia.

Com nossa plataforma online, 
mantemos alunos estudando e 
cumprimos o compromisso com 
a saúde pública
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ENIAC disponibiliza aulas online gratuitas a Alunos da rede pública de Guarulhos
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https://vestibular.eniac.edu.br/openescolas
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