
Informamos aos nossos alunos, professores e funcionários, diante deste momento atual e sem 
precedentes, que continuam suspensas nossas atividades didático/pedagógicas presenciais na 
Faculdade.  Alguns setores administrativos permanecem em funcionamento, porém o fazem em 
regime de escala, revezamento e home office (quando possível), garantindo a presença física de um 
reduzido efetivo de colaboradores nestes espaços. 

Também mantivemos em operação (em regime de escala, revezamento e home office) nossa 
Coordenação de Ensino à Distância, responsável, dentre outras atribuições, pelo funcionamento, 
alimentação e manutenção do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

Esta iniciativa deriva da necessidade em atendermos ao disposto na portaria MEC Nº 345, DE 19 DE 
MARÇO DE 2020, que altera a PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020, onde se “autoriza, em 
caráter excepcional, a substituição das disciplinas PRESENCIAIS, em andamento, por aulas que 
utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação”.  “Fica autorizada a substituição das 
aulas presenciais apenas para as disciplinas teóricas-cognitivas do primeiro ao quarto ano do 
curso”.

Nosso Corpo Docente, Coordenações de Curso, Ensino à Distância estão trabalhando intensamente 
para ampliação dos conteúdos disponíveis no AVA. As Coordenações de Curso já estão autorizadas a 
entrarem em contato com os alunos para alinhamento das ações. 

Destacamos que, neste momento, seria absolutamente sem sentido a publicação de um novo 
calendário acadêmico, mas asseguramos a todos que, imediatamente após superarmos esta crise, 
retomaremos nossas atividades presenciais, apresentando um novo calendário que nos permita 
garantir que “as atividades acadêmicas suspensas sejam integralmente repostas para �ns de 
cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor”.

Por �m, fazemos um apelo a todos, para que procurem seguir todas as recomendações de�nidas 
pelos Órgãos de Saúde e estejam atentos para que não venhamos a disseminar “Fake News” e nos 
alimentemos apenas das informações verdadeiras e relevantes. Nossos canais habituais de 
comunicação (não presenciais) com a comunidade continuam plenamente ativos e, sempre que for 
necessário, publicaremos novos esclarecimentos e informações, portanto estejam atentos ao nosso 
site e às nossas redes sociais. 

Para mais informações, colocamos nosso telefone a disposição (24) 2484-3685 ou nosso e-mail 
contato@famipe.com.br a disposição. Contamos com a compreensão de todos. 

NOTA À COMUNIDADE ACADÊMICA 

A Direção 
Miguel Pereira, 20 de Março de 2020
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