COMUNICADO DIR No 05/2021
AULAS NAS FACULDADES INTEGRADAS MACHADO
DE ASSIS/FEMA NO RESTANTE DO SEMESTRE
LETIVO 2021/1.

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 55.856, de 27 de abril de 2021, do Governado do Estado do Rio
Grande do Sul;
- Considerando a alta probabilidade de novo cancelamento se casos de Covid-19 aparecerem
entre os alunos e os professores, visto que a incidência da doença entre os jovens tem atingido índices
mais elevados nos últimos meses;
- Considerando que a OMS recomenda, quando da existência de 3 casos na instituição, uma
nova suspensão das aulas;
- Considerando que um possível retorno às aulas presenciais seguido por um cancelamento
poderia trazer mais transtorno à maioria dos alunos e professores;
- Considerando os dados da pesquisa realizada com alunos e professores entre os dias 3 e 6 de
maio, onde: 71% dos professores (52 responderam) e 85% dos alunos (706 responderam) preferem o
retorno às atividades presenciais a partir do segundo semestre;
- Considerando a expectativa de que a partir do segundo semestre a maioria dos professores e
também boa parte dos alunos estejam vacinados;
- Considerando a reunião do Conselho de Administração Superior realizada nesta tarde,
conforme Ata nº 32/2021, quando por unanimidade dos presentes foram aprovadas as ações a seguir,
emite o seguinte:

COMUNICADO
Nesta tarde ocorreu reunião extraordinária do Conselho de Administração Superior das
Faculdades Integradas Machado de Assis/FEMA, cujos membros também integram o Centro de
Operações de Emergência – COE Local. O tema pautado foi a possibilidade de retorno das aulas
presenciais a partir do Decreto Nº 55.856, de 27 de abril de 2021, do Governado do Estado do Rio Grande
do Sul. Na reunião foram decididas as seguintes ações:
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1- Manter as aulas on-line, até o final do semestre letivo;
2- As aulas práticas, de acordo com está previsto no projeto pedagógico de cada curso, serão
realizadas presencialmente observando calendário específico a ser organizado pelo
coordenador;
3- A FEMA estará com as salas abertas para alunos e professores que desejarem assistir ou
lecionar, respectivamente, aulas até o final deste semestre letivo.
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, 11 de maio 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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