COMUNICADO OFICIAL - COVID-19
20/03/2020
Diante do atual cenário mundial e em razão da crescente disseminação do Coronavírus (COVID19) no Brasil, o Ministério da Educação – MEC, órgão competente para orientar, fiscalizar e decidir
as diretrizes educacionais no segmento em que esta instituição de ensino presta serviços, publicou
a Portaria nº. 345, datada de 19 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Coronavírus COVID-19.
O CENTRO UNVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA – UNIFACCAMP, entidade
mantida pelo Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista, cujas determinações acadêmicas emanam
da Reitoria competente, no uso de suas atribuições legítimas, autônomas e legais, comunica que, em
respeito às decisões e orientações do MEC e demais núcleos de política pública educacional e
legislação em vigor, resolve manter a suspensão da presença do corpo discente nas dependências
da UNIFACCAMP, por período ainda dependente de orientação do Ministério da Saúde e dos
órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. Eventual alteração será comunicada pelos meios
digitais da instituição de ensino e os alunos deverão acompanhar a dinâmica dos acontecimentos.
A UNIFACCAMP prima pelo bem-estar de todos e pela qualidade no ensino, assim, com o fim de
destacar a segurança para os alunos e de dar continuidade ao ensino/aprendizagem dos cursos,
devidamente fundamentada na política pública nacional de educação, comunica a continuação do
cronograma acadêmico e da prestação de serviços educacionais por meios digitais. Para tanto,
destaca que, com dedicação aos alunos, o corpo docente e demais setores envolvidos não medem
esforços na adequação dos conteúdos das aulas e na disponibilização das atividades no Portal do
Aluno, ambiente de acesso já utilizado pelos alunos.
Para efeitos práticos, haverá a troca de sala de aula física pela sala de aula virtual (Portal do
Aluno). Os seus professores estarão com você nos horários regulares de aula, podendo tirar dúvidas
pelo e-mail do docente ou pelo e-mail: duvidas.aulasonline@faccamp.br, logo, se a sua aula da
disciplina “A” é toda segunda-feira, das 19h10min. às 20h50min., nesse mesmo dia e horário o seu
professor postará a aula no Portal do Aluno, conduzindo normalmente as atividades acadêmicas, por
meio de vídeos, exercícios, etc.
Os professores adequarão o Plano de Ensino e o apresentarão a cada turma até 10/04/2020.
Na certeza de que esta fase será superada sem prejuízo do desenvolvimento dos alunos, reconhece
por este Comunicado Oficial que todos os envolvidos com a UNIFACCAMP, tanto o corpo docente,
como o discente e os colaboradores, respeitam e contribuem com empenho e dedicação recíproca
ao bem comum.
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