
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

Atualmente, estamos recebendo indagações sobre a ameaça em potencial da ocorrência do 

novo Corona Vírus. 

Da parte da FAI, levamos esse assunto muito a sério, porque a saúde de todos os alunos, 

professores, colaboradores e familiares é fundamental. Desde o primeiro caso confirmado 

em nosso país estamos avaliando as informações das autoridades responsáveis e seguindo 

protocolos recomendados para tomarmos nossas decisões após cuidadosa consideração. 

Nesse sentido, a programação de aulas continua como planejada esta semana (graduação e 

pós-graduação), de acordo com o calendário acadêmico com algumas mudanças: 

- Para os cursos de graduação, informamos que o calendário de provas bimestrais poderá 

ser flexibilizado, a fim de que o professor possa decidir o melhor momento para aplicar suas 

avaliações junto à turma.  

- Sobre a Colação de Grau, prevista para o dia 27 de março, faremos uma reunião hoje (16/03) 

com a Comissão de Formatura para decidirmos em conjunto, seguindo os protocolos, a 

melhor forma para a realização desse item formal, obrigatório para o registro de diplomas e 

marco na vida acadêmica. 

- Sobre o curso específico da Faculdade Aberta a Maturidade, que caminha para completar 

18 anos de existência ao final deste primeiro semestre, é um curso livre e destinado para 

pessoas acima de 45 anos (onde temos pessoas com até 94 anos), suspenderemos as aulas 

18 de março, retornando no dia 06 de abril por se tratar de grupo de maior risco. 

- As áreas do campus da FAI são higienizadas várias vezes ao dia, agora, com maior utilização 

de álcool na limpeza, conforme determinações oficiais de higienização dos órgãos 

competentes. 

- Avisos de esclarecimentos sobre os cuidados com a higiene pessoal e etiquetas preventivas 

foram distribuídos nos módulos da FAI. 

- Recomendamos que os professores deixem as salas com janelas e portas abertas para maior 

ventilação.  

Ressaltamos que estamos em contato diário com as autoridades da saúde, o poder 

executivo do município e dirigentes de outras instituições de ensino. As decisões 

apresentadas são pontuais e baseadas na situação atual, podendo surgir outras a 

qualquer momento, conforme orientações recebidas das autoridades. 

Atenciosamente. 

Diretoria da FAI 


