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NOTA À COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Pela liminar concedida nos autos 0010443-03-2020-5-03-0000, proferida pela Des. do Trabalho 

Camilla Guimarães Pereira Zeidler, a FEAMIG informa que a suspensão das aulas da graduação 

e pós-graduação fica determinada de 16 a 31 de março, inclusive para estágio curricular 

obrigatório. 

Tendo em vista a Nota de Esclarecimentos do Exmo. Presidente do Conselho Nacional de 

Educação – órgão do Ministério da Educação que regulamenta o ensino superior no Brasil – Luiz 

Roberto Liza Curi que orienta a reorganização das atividades acadêmicas ou de aprendizagem 

das instituições de ensino superior, em face da suspensão das atividades presenciais como ação 

preventiva a propagação do COVID-19, e destacando a previsão contida no art. 2º da Portaria 

do MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, utilizaremos, a partir de 23/03/2020, até dia 

31/03/2020, podendo ser prorrogado, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para as aulas 

dos cursos de graduação e pós-graduação presenciais.  

As aulas ocorrerão virtualmente, em seus respectivos horários presenciais, com registro de 

presença dos docentes e discentes na plataforma Blackboard. Cabe salientar que, 

diferentemente das aulas em EaD utilizadas pela FEAMIG, as disciplinas presenciais terão as 

aulas ao vivo com o próprio professor da disciplina, SEM GRAVAÇÃO. Desta forma, manteremos 

a exclusividade e direitos autorais dos docentes que ministram os conteúdos durante o período 

de suspensão das atividades presenciais. 

Até sexta-feira, dia 20/03/2020, o professor Paulo Villani, Coordenador do NEaD, publicará uma 

nota explicativa a todos os discentes sobre os procedimentos de utilização do AVA para que 

possam assistir às aulas virtualmente. 

O Núcleo de Educação à Distância da FEAMIG estará disponível VIRTUALMENTE para 

atendimento aos discentes a partir do dia 20/03/2020 com o professor Paulo Villani ou o tutor 

Ronan Ferreira por: 

Telefone: (31) 9 8299-7003  ou  e-mail: pmvillani@feamig.br.  

O atendimento administrativo presencial também ficará suspenso a partir de amanhã, dia 

18/03/2020. O atendimento da secretaria e financeiro/FIES será feito exclusivamente pelos 

seguintes telefones e e-mails: 

Secretaria:   Tel: (31) 9 8385-9095  e-mail: secretaria@feamig.br 

Financeiro/FIES: Tel: (31) 9 8483-0848  e-mail: financeiro@feamig.br 

 Os atendimentos do Núcleo de Estágio e Práticas Profissionais (NEPP) e do Programa de 

pesquisa, Produção e Divulgação Científica (PPDC) serão feitos exclusivamente pelos contatos a 

seguir: 

NEPP: (31) 9 8874-4371 

PPDC: wilsoncosta@feamig.br 
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A biblioteca ficará fechada durante todo o período estabelecido neste comunicado e os 

empréstimos terão seus prazos de entrega prorrogados até o reestabelecimento das atividades 

presenciais. 

Em casos excepcionais, que seja necessário algum atendimento presencial, o mesmo somente 

ocorrerá por meio de agendamento e obedecendo os protocolos de segurança: 

– apenas uma pessoa por vez, evitando contato com outros docentes, funcionários 
administrativos ou discentes; 
 
– lavagem imediata das mãos, segundo a técnica correta nos banheiros do primeiro andar, antes 
e após atendimento, e seguidamente ao atendimento, complementando com álcool gel a 70% 
(disponível na secretaria); 
 
– uso de máscara obrigatório a todos os usuários que chegarem com sintomatologia respiratória 
na FEAMIG, segundo os protocolos hospitalares;  
 
– adoção de comportamento preventivo, suspendendo contatos físico, como: apertos de mãos, 

abraços e beijos, mantendo distância mínima de 1,5 metro. 

Solicitamos à nossa comunidade acadêmica, professores, gestores, estudantes, e aos nossos 

colaboradores, que apresentando sintomas de febre, tosse, dispneia, mialgia, permaneçam em 

casa, até o completo restabelecimento. 

Voltamos a reafirmar que a suspensão temporária de aulas presenciais NÃO SIGNIFICA FÉRIAS, 

NEM RECESSO ESCOLAR. Há obrigatoriedade de atividades de ensino e aprendizagem nas 

estratégias acima definidas, com frequência obrigatória dos estudantes e professores em seus 

respectivos horários. 

Outros comunicados serão expedidos conforme necessário. 

Agradecemos a compreensão e cooperação de todos. 

 

Belo Horizonte, 17 de março de 2020. 

 

Coordenação Geral de Cursos 

Prof. Alcir Garcia Reis 

 

   

 


