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• Manutenção das atividades acadêmicas

As atividades acadêmicas da FEAMIG estão mantidas.

Em atendimento às recomendações das autoridades públicas, a FEAMIG suspenderá as 
atividades curriculares presenciais.

As atividades acadêmicas terão continuidade por meio do ambiente virtual de aprendizado 
(AVA) a partir de 23/03/2020 até 31/03/2020, podendo este prazo ser estendido caso haja 
a necessidade. 

As aulas serão ministradas nas mesmas datas e horários do curso presencial, com o 
próprio professor da disciplina. Lembramos que a frequência dos estudantes no AVA e o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas são obrigatórios. 

• Avaliações dos alunos
 
As avaliações acontecerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA).

 
• Férias
 
Inicialmente, não há previsão de alteração do período de férias, pois as atividades acadê-
micas continuarão por meio do AVA.  

• Funcionamento da Biblioteca
 
A biblioteca ficará fechada, caso seja extremamente necessário, agende: biblioteca@fea-
mig.br
 
Lembrando:
 
– apenas uma pessoa por vez, evitando contato com outros docentes, funcionários admi-
nistrativos 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);
 

COMUNICADO AOS ALUNOS – CORONAVIRUS E MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

– uso de máscara obrigatório a todos os usuários que chegarem com sintomatologia respi-
ratória 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.

 Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de relacionamento: 
Whatsapp - (31)98446-2126 ou relacionamento@feamig.br
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