Barueri, 19 de março de 2020.

Comunicado Coronavírus n. 1 – Direção Geral da Fatec Barueri

Caros alunos,
Em resposta a emergência de saúde pública, a Fatec Barueri adotou novas
medidas, seguindo as diretrizes do Centro Paula Souza, que estão pautadas nas
orientações advindas da Secretaria Estadual de Saúde e demais autoridades sanitárias:
- todos os professores passam a desempenhar as suas atividades remotamente e foram
orientados pelos coordenadores dos cursos a realizar com vocês atividades
pedagógicas à distância, relativas aos conteúdos previstos nos planos de ensino para
esta semana (16 a 21 de março);
- as orientações dos Trabalhos de Graduação persistem, mas exclusivamente na
modalidade à distância;
- recomendamos que não se dirijam a Fatec Barueri para a devolução dos empréstimos
de livros do acervo da biblioteca enquanto estivermos com a suspensão da aulas
presenciais; tal devolução poderá ocorrer após o retorno das atividades presenciais;
- o corpo técnico-administrativo passa a trabalhar presencialmente em esquema de
rodízio;
- a Secretaria Acadêmica e a Diretoria de Serviços Administrativos passam a funcionar
das 10h às 16h;
- a biblioteca, a sala de leitura e os laboratórios estão fechados;
- a utilização da quadra poliesportiva está suspensa;
- antecipamos para a próxima semana (23 a 28 de março) o período de recesso até
então previsto no nosso calendário acadêmico para abril;
- atividades laborativas que permitem o cumprimento remoto assim passam a ser
realizadas.
Estaremos expedindo novo “Comunicado Coronavírus” até 30 de março,
pautado nas diretrizes que receberemos da Administração Central do Centro Paula
Souza, especialmente quanto às atividades acadêmico-pedagógicas.
Nosso respeito pelas pessoas e dever de preservá-las são os alicerces destas
medidas!
Acreditamos que com essas medidas, a nossa Fatec Barueri contribui para a
segurança dos alunos, dos colaboradores e da população em geral, cumprindo seu
reconhecido papel educacional no Município de Barueri.
Vamos juntos, sempre unidos, com equilíbrio, solidariedade e espírito
colaborativo superar os atuais desafios!

Permanecemos à disposição!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora

