Barueri, 23 de março de 2020.
Comunicado Coronavírus n. 2 – Direção Geral da Fatec Barueri

Caros alunos,
Diante das decretações de calamidade pública e quarentena no estado de
São Paulo, publicadas no Diário Oficial do Estado, bem como diretrizes
decorrentes desta medida emanadas pelo Centro Paula Souza, reiteramos
informações e transmitimos novas nos seguintes termos:
- as aulas presenciais estão suspensas por tempo indeterminado;
- desta data até o dia 21/04 estamos em recesso escolar, antecipando períodos
de recesso inicialmente previstos para abril, julho e outubro de 2020;
- não ministraremos aulas à distância, nem mesmo realizaremos proposições de
atividades à vocês, no período de recesso escolar;
- a solenidade de colação de grau dos “Formandos 2019/2”, antecipadamente
agenda para o dia 28 de abril no Centro de Eventos de Barueri, está suspensa;
- capacitações à distância serão disponibilizadas aos coordenadores dos cursos
e professores para replanejamento das atividades de acordo com a nova
realidade;
- estamos compartilhando com docentes e coordenadores dos cursos tutoriais
específicos sobre a utilização do aplicativo Microsoft Teams, que está disponível
no pacote Office 365. A ferramenta é de uso institucional do CPS, tendo todos os
alunos e os servidores acesso, com preservação dos dados. Para que essa
ferramenta seja eficaz no ensino à distância, que estamos intencionando utilizar
após o final do recesso escolar, é importante que os e-mails institucionais sejam
ativados. Se necessário suporte, por favor, entrar em contato por e-mail:
local.ue209@fatec.sp.gov.br;

- em função das medidas restritivas adotadas pelo Poder Executivo do Estado de
São Paulo e do Município de Barueri, para contenção do contágio do Coronavírus:
I – todas as áreas da Fatec estão mantendo o atendimento, mas por meio
eletrônico, oferecendo assim o suporte necessário:
Direção Geral _ f209dir@cps.sp.gov.br;
Diretoria de Serviços Acadêmicos _ f209acad@cps.sp.gov.br;
Diretoria de Serviços Administrativos _ f209adm@cps.sp.gov.br;
Coordenações dos Cursos:
Comércio Exterior _ coordenacaocomex.barueri@fatec.sp.gov.br;
Design de Mídias Digitais _ coordenacaodesign.barueri@fatec.sp.gov.br;
Eventos _ coordenacaoeventos.barueri@fatec.sp.gov.br;
Gestão Empresarial _ coordenacaogestaoead.barueri@fatec.sp.gov.br;
Gestão de Recursos Humanos _ coordenacaogrh.barueri@fatec.sp.gov.br;
Gestão da Tecnologia da Informação _ coordenacaogti.barueri@fatec.sp.gov.br;
Logística _ coordenacaologistica.barueri@fatec.sp.gov.br;
Transporte Terrestre _ coordenacaott.barueri@fatec.sp.gov.br;
II - as solicitações, que até então eram feitas de forma presencial na Secretaria
Acadêmica, passam a ocorrer exclusivamente de forma eletrônica, por meio de
acesso disponível no site da nossa Fatec, atualizado para este fim.
- atualizamos a página inicial da Fatec e criamos uma interface para manter
disponível todos os Comunicados da Direção, como este, expedidos aos alunos
neste período de medidas restritivas para contenção do contágio do Novo
Coronavírus; desta forma, também por este meio, vocês passam a ter acesso às
comunicações específicas e ordenadas cronologicamente.
Estamos trabalhando com afinco para soluções alternativas que permitam
a realização das atividades próprias de um semestre letivo, com medidas que
protejam nossos professores, servidores e alunos.
Pedimos que se cuidem e que zelem pelas suas famílias!

Estamos todos juntos, unidos, ainda que fisicamente distantes, atuando
com responsabilidade e solidariedade na superação do imenso desafio que o novo
cenário nos impõe.
Com agradecimentos pelo espírito de equipe e colaboração ímpar,
permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora

