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Prezado(a) aluno(a),   

  

Neste momento, nossa sociedade enfrenta aquela que talvez seja a maior crise vivida pela 

humanidade no pós-guerra. A pandemia do COVID-19 mudou nosso mundo de maneira 

irremediável e irreversível, nos obrigando a drásticas adaptações em todos os aspectos do nosso 

cotidiano. 

Estamos lidando com um vírus desconhecido da ciência e que possui alto grau de contágio 

e uma letalidade severa para determinados grupos de risco. 

Desta forma, considerando a pandemia do COVID-19 e as restrições por ela impostas e 

atendendo o disposto na Portaria MEC nº 473/2020 que determina a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação até dia 15/06/2020 podendo haver prorrogação, com fundamento no  Decreto 

Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, no Dissidio Coletivo 0010443-06.2020.5.03.0000 TRT 

3ª Região, e demais orientações governamentais, bem como a Resolução n.º 03/2020 do Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE FAMA, alteramos o calendário letivo da 

Faculdade FAMA  conforme segue: 

 

Junho – Aulas EaD 

 

01 – Volta às aulas – 2º bimestre (EaD) 

05 - Data limite para correção de notas/faltas – 1º bimestre 

Caso tenha problemas com notas/faltas entre em contato com o(a) professor(a) ou coordenador(a) 

neste período.  

 

Julho 

 

01 a 08/07 – Renovação de Matrícula – 2º semestre 

03- Término do semestre letivo 

03 – Divulgação do resultado final do semestre 

06 e 07/07 - Exame  

08 - Início 2º semestre letivo 
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08 - Data limite para lançamento de notas – exame  

09 – Divulgação resultado após o Exame 

10 – Solicitação de Revisão de prova - exame 

15 - Resposta revisão de prova – exame 

24 – Data limite para solicitar aproveitamento de estudos (2º semestre) 

27 a 31 - Avaliação Bimestral de Estudos Autônomos - 1º bimestre/ 1º semestre (prova 

prevista anteriormente em abril) 

 

Agosto 

 

10 – Divulgação editais Monitoria e Proficiência 

24 a 28 - Avaliação Bimestral de Estudos Autônomos - 2º bimestre/ 1º semestre (prova 

prevista anteriormente em maio) 

 

Salientamos que esta alteração está sujeita a modificações atendendo legislação 

pertinente. Voltaremos as aulas presenciais assim que for permitido, atente-se às informações nas 

redes sociais e site institucional.  

Assim como no primeiro bimestre, as avaliações (2º bimestre) das disciplinas teóricas que 

estão sendo ministradas pelo Moodle, terão 10 (dez) pontos atribuídos a serem distribuídos pelos 

professores por meio de instrumentos de avaliação diversos para verificação do desenvolvimento 

da aprendizagem. 

Esporadicamente, em virtude da situação de pandemia causada pelo COVID-19, neste 

semestre os alunos estão dispensados da defesa oral do TC 1 e TC 2, devendo entregar somente 

o trabalho impresso conforme orientação da coordenação.   

Em caso de dúvidas entre em contato conosco (34) 3411-9700. 

Agradecemos a compreensão de todos e recomendamos que mantenham os cuidados 

básicos para preservação da nossa saúde. #FiqueEmCasa 

 

Iturama, 26 de maio de 2020. 

 

Prof. Me. Randall Freitas Stabile 
Diretor Geral 


