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COMUNICADO OFICIAL DA DIREÇÃO À COMUNIDADE ACADÊMICA DA 

AEROTD. 

DELIBERAÇÃO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS À PANDEMIA  

DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

  

Em reunião realizada no dia 18 de março de 2020, e após o Decreto Estadual/SC nº 515/2020, consultas 

a profissionais da área da saúde e em decorrência de sugestões e determinações do Ministério da Saúde e 

da Educação, bem como de autoridades municipais, visando a ampliação de ações de prevenção contra o 

COVID-19, a AEROTD decide: 

1) SUSPENDER O TRABALHO PRESENCIAL: Seguindo recomendações para evitar aglomerações 

e diminuir as chances de contágio dos nossos colaboradores, manteremos a Sede da AEROTD fechada 

para atendimentos presenciais a partir do dia 19/03/2020 e estaremos com nossa equipe trabalhando de 

casa (home office). 

2) Informa que os meios de comunicação a serem utilizados serão os seguintes:  

Setor Número  Email Horário de 

Atendimento  

Comercial WhatsApp - (48)    9655 3259  

996817971 

 comercial2@aerotd.com.br 

comercial3@aerotd.com.br 

 2ª a 6ª das 8.30 às 

18.15h 

NEAD WhatsApp – (48)998599081  sandra@aerotd.com.br   2ª a 6ª das 09h às 

21h 

Secretaria WhatsApp - (48) 99636-8639  secretaria@aerotd.com.br / secretaria02@aerotd.com.br / 

secretaria03@aerotd.com.br 

  2ª a 6ª das 09h às 

21h 

Monitoria Whatsapp - (48) 999333347  andreza@aerotd.com.br / roberto@aerotd.com.br/ sandra@aerotd.com.br   2ª a 6ª das 09h às 

21h 

Financeiro Whatsapp - (48) 99653-0440  financeiro@aerotd.com.br / marissol.financeiro@aerotd.com.br   2ª a 6ª das 09h às 

21h 

Coordenação 

Mecânico / 

Atividades 

Práticas 

WhatsApp – (48)998599081  christiano@aerotd.com.br   2ª a 6ª das 13h as 

19 horas 

Coordenação 

cursos 

presenciais 

(CTTA e 

Comissário) 

WhatsApp -  amorim.coordenador@aerotd.com.br 

auxiliar.coordenacao@aerotd.com.br  
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3) Informar que nos CURSOS EM EAD as aulas teóricas permanecem sem qualquer alteração. Nesse 

grupo encontram-se os Cursos Superiores (CCA e CTTA), Cursos de Mecânico de Manutenção 

Aeronáutica e de Comissário de Voo (EaD). 

 

4) As aulas práticas dos cursos de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, tanto na Oficina Escola da 

AEROTD, quanto nas Oficinas parceiras estão canceladas. Tais aulas serão remarcadas ou compensadas, 

após a liberação das atividades pelos órgãos competentes.   

 

5) As Provas e Exames do curso de Comissários de Voo Vespertino - Turma 133 A e turma 133 B 

(turmas em encerramento), estão canceladas. A Escola marcará uma nova data para a realização de tais 

provas, após a liberação das atividades pelos órgãos competentes.  

 

6) As aulas dos cursos presenciais (Curso de Tecnologia em Transporte Aéreo e Curso de Comissário de 

Voo - MAT e VESP) serão ofertadas on-line, a partir da próxima semana, sendo que a programação será 

divulgada e encaminhada para todos os alunos, via Sistema Acadêmico, até o dia 20/03/2020. 

  

7)  Todas as informações serão postadas em nosso site, no sistema acadêmico e no ambiente virtual de 

aprendizagem. Alertamos que devido a quantidade de ligações e mensagens estamos com uma certa 

demora no atendimento, todavia na medida do possível daremos retorno às suas dúvidas e solicitações. 

 

A AEROTD por sua  Direção, Coordenações de Cursos, NEaD e a Secretaria Acadêmica manterá a 

comunidade acadêmica informada sobre a evolução do atendimento, das aulas e dos procedimentos 

adotados, ciente da compreensão de todos quanto ao momento que passamos, sendo que rogamos que 

este momento restritivo seja breve e que todos possamos estar protegido e livres do contágio que afeta 

nossa rotina de trabalho, educação e convívio social. Saúde e Paz. 

  

  

Florianópolis, 18 de março de 2020 

 

 

 

 

AEROTD ESCOLA DA AVIAÇÃO CIVIL LTDA 

Juan Henrique Ibañez 

 


