COMUNICADO DIR No 04/2021
PERSPECTIVAS PARA RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS NAS FACULDADES INTEGRADAS
MACHADO DE ASSIS/FEMA.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado
de Assis – FEMA, mantidas pela Fundação
Educacional Machado de Assis, no uso das suas
prerrogativas institucionais e legais, de acordo com o
que determina o Art. 10 do Regimento Unificado das
Faculdades e,

- Considerando DECRETO Nº 55.852, DE 22 DE ABRIL DE 2021, emite o seguinte:

COMUNICADO
Nesta tarde ocorreu reunião do Conselho de Administração Superior das Faculdades Integradas
Machado de Assis/FEMA, cujos membros também integram o Centro de Operações de Emergência –
COE Local. Um dos temas pautados foi a possibilidade de retorno das aulas presenciais a partir do
Decreto Nº 55.852, de 22 de abril de 2021, do Governado do Estado do Rio Grande do Sul. Na reunião
foram decididas as seguintes ações:
1- Manter as aulas on-line, pelo menos, até o dia 10 de maio. Até esta data, segundo o decreto,
estarão vigentes os protocolos relativos a bandeira vermelha. Depois do dia 10 de maio a
bandeira poderá permanecer, voltar a ser preta, ou poderá ser laranja. Objetivo é não correr o
risco de nova suspensão das aulas presenciais caso a bandeira volte a ser preta.
2- No período compreendido entre os dia 3 e 6 de maio será realizada uma pesquisa como todos
os acadêmicos e professores para coletar informações quando a expectativa de retorno as
aulas presenciais. Na pesquisa deverão ser ponderados os seguintes aspectos: percentual de
alunos e professores vacinados, integrantes do grupo de risco, tempo restante para conclusão
do semestre, organização do transporte, aproximação do inverno (necessidade de manter as
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janelas das salas de aula abertas mesmo com o frio), realização de avaliações presenciais,
dentre outros.
3- No dia 12 de maio o Conselho de Administração Superior e o COE Local será convocado de
forma extraordinária para a definição quanto ao retorno, ou não, das aulas presenciais neste
semestre.
Recomenda-se que todos os acadêmicos permaneçam atentos ao site www.fema.com.br e aos
grupos de WhatsApp para acompanhamento das próximas decisões.

DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.
Santa Rosa, RS, 29 de abril de 2021.

Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES

Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis – FEMA
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