INSTITUIÇÃO ITURAMENSE DE ENSINO SUPERIOR
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES
RESOLUÇÃO COE/ FAMA 01/2021

DELIBERAR SOBRE DE AULAS, ATIVIDADES
ACADÊMICAS, ATENDIMENTOS E EVENTOS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA FACULDADE E
COLÉGIO FAMA (COC) E REPLANEJAMENTO DE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO MEDIDA
DE PREVENÇÃO AO COVID-19.

O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a recomendação da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria de Estado da
Saúde, em suspender as aulas como medida de contenção:
CONSIDERANDO a determinação do Poder Judiciário da 3º Região da Justiça do Trabalho, para suspender
as aulas presenciais até o dia 31/03/2020, podendo haver possibilidade de prorrogação desse prazo.
CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Educação por meio da Portaria nº. 343 de 17/03/2020
que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de
pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7.861 de 25/02/2021 que dispõe as medidas para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º Manter presencialmente as aulas da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6 anos) do
Colégio FAMA.
Art. 2º Manter a suspensão das aulas, de outras atividades curriculares presenciais, do ensino fundamental (2º ao 9º
ano), ensino médio e ensino superior da Faculdade e Colégio FAMA, assim como dos eventos internos e externos que
utilizem a estrutura física e de pessoal da FAMA por tempo indeterminado, no interesse da manutenção da saúde
pública
Art. 3º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 4º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, mantendo, quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar
os riscos de contaminação do COVID-19.
Art. 4º Manter suspenso o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno,
e-mail, WhatsApp, telefone, dentre outros),
Art. 5º Manter na entrada do campus álcool 70% (líquido ou gel) para a higienização dos funcionários obrigando o uso
de máscaras para os mesmos.
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Art. 6º Realizar limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
Art. 7º Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado
teletrabalho, férias individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas
na lei, adotando para os demais funcionários sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornada,
com o objetivo de reduzir fluxos, contatos e aglomerações, auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem
no campus.
Art. 8º Afastar imediatamente funcionários com suspeita de COVID-19 das atividades presenciais.
Art. 9º Auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no campus, obrigando o uso de máscaras para os
mesmos.
Art. 10 Disponibilizar copos descartáveis nos bebedouros.
Art. 11 Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.
Iturama, 25 de fevereiro de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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RESOLUÇÃO COE/ FAMA 02/2021

SUSPENSÃO
DE
AULAS,
ATIVIDADES
ACADÊMICAS, ATENDIMENTO E EVENTOS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA FACULDADE E
COLÉGIO FAMA (COC) A PARTIR DE 16/03/2020, E
REPLANEJAMENTO
DE
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,
COMO
MEDIDA
DE
PREVENÇÃO AO COVID-19.

O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Deliberação COVID-19 Nº 130 DE 03/03/2021 que institui o Protocolo Onda Roxa em
Biossegurança Sanitário-Epidemiológico - Onda Roxa - com a finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual
de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública, em razão da pandemia de COVID19.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as aulas presencias da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6 anos) do
Colégio FAMA de 07/03/2021 até o dia 21/03/2021.
Art. 2º Manter a suspensão de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA
(Ensino fundamental 2º ao 9º ano e médio) a partir de 07/03/2021, e replanejamento de atividades administrativas,
como medida de prevenção ao COVID-19.
Art. 3º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 4º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, mantendo, quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar
os riscos de contaminação do COVID-19.
Art. 5º Manter suspenso o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno,
e-mail, WhatsApp, telefone, dentre outros),
Art. 6º Manter na entrada do campus álcool 70% (líquido ou gel) para a higienização dos funcionários obrigando o uso
de máscaras para os mesmos.
Art. 7º Realizar limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
Art. 8º Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado
teletrabalho, férias individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas
na lei, adotando para os demais funcionários sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornada,
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com o objetivo de reduzir fluxos, contatos e aglomerações, auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem
no campus.
Art. 9º Afastar imediatamente funcionários com suspeita de COVID-19 das atividades presenciais.
Art. 10 Auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no campus, obrigando o uso de máscaras para os
mesmos.
Art. 11 Disponibilizar copos descartáveis nos bebedouros.
Art. 12 Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Iturama, 08 de março de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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RESOLUÇÃO COE/ FAMA 03/2021
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE AULAS,
ATIVIDADES ACADÊMICAS, ATENDIMENTO E
EVENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA
FACULDADE E COLÉGIO FAMA (COC) E
REPLANEJAMENTO
DE
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,
COMO
MEDIDA
DE
PREVENÇÃO AO COVID-19.
O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Deliberação COVID-19 Nº 130 DE 03/03/2021 que institui o Protocolo Onda Roxa em
Biossegurança Sanitário-Epidemiológico - Onda Roxa - com a finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual
de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública, em razão da pandemia de COVID19.
CONSIDERANDO a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 Nº 142, de 31 de março de 2021 que
prorrogou o Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico - Onda Roxa - com a finalidade de
manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde
pública, em razão da pandemia de COVID-19 até o dia 11/04/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Manter suspensas as aulas presencias da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6
anos) do Colégio FAMA até o dia 11/04/2021.
Art. 2º Manter a suspensão de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA
(Ensino fundamental 2º ao 9º ano e médio) e replanejamento de atividades administrativas, como medida de prevenção
ao COVID-19 até 11/04/2021.
Art. 3º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 4º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, mantendo, quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar
os riscos de contaminação do COVID-19.
Art. 5º Manter suspenso o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno,
e-mail, WhatsApp, telefone, dentre outros),
Art. 6º Manter na entrada do campus álcool 70% (líquido ou gel) para a higienização dos funcionários obrigando o uso
de máscaras para os mesmos.
Art. 7º Realizar limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
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Art. 8º Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado
teletrabalho, férias individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas
na lei, adotando para os demais funcionários sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornada,
com o objetivo de reduzir fluxos, contatos e aglomerações, auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem
no campus.
Art. 9º Afastar imediatamente funcionários com suspeita de COVID-19 das atividades presenciais.
Art. 10 Auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no campus, obrigando o uso de máscaras para os
mesmos.
Art. 11 Disponibilizar copos descartáveis nos bebedouros.
Art. 12 Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Iturama, 31 de março de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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RESOLUÇÃO COE/ FAMA 04/2021

DELIBERAR SOBRE DE AULAS, ATIVIDADES
ACADÊMICAS, ATENDIMENTOS E EVENTOS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA FACULDADE E
COLÉGIO FAMA (COC) E REPLANEJAMENTO DE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO MEDIDA
DE PREVENÇÃO AO COVID-19.

O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7.915 de 12/04/2021 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública pelo novo CORONAVÍRUA (Covid-19) e dá outras providências.

R E S O L V E:
Art. 1º - Retomar as aulas presencias da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6 anos) do
Colégio FAMA.
Art. 2º Manter a suspensão de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA
(Ensino fundamental 2º ao 9º ano e médio) e replanejamento de atividades administrativas, como medida de prevenção
ao COVID-19.
Art. 3º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 4º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, mantendo, quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar
os riscos de contaminação do COVID-19.
Art. 5º Manter suspenso o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno,
e-mail, WhatsApp, telefone, dentre outros),
Art. 6º Manter na entrada do campus álcool 70% (líquido ou gel) para a higienização dos funcionários obrigando o uso
de máscaras para os mesmos.
Art. 7º Realizar limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
Art. 8º Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado
teletrabalho, férias individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas
na lei, adotando para os demais funcionários sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornada,
com o objetivo de reduzir fluxos, contatos e aglomerações, auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem
no campus.
Art. 9º Afastar imediatamente funcionários com suspeita de COVID-19 das atividades presenciais.

Art. 10 Auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no campus, obrigando o uso de máscaras para os
mesmos.
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Art. 11 Disponibilizar copos descartáveis nos bebedouros.
Art. 12 Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Iturama, 12 de abril de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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RESOLUÇÃO COE/ FAMA 05/2021

SUSPENSÃO
DE
AULAS,
ATIVIDADES
ACADÊMICAS, ATENDIMENTO E EVENTOS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA FACULDADE E
COLÉGIO FAMA (COC) E REPLANEJAMENTO DE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO MEDIDA
DE PREVENÇÃO AO COVID-19.

O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7.926 de 27/04/2021 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública pelo novo CORONAVÍRUA (Covid-19) e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as aulas presencias da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6 anos) do
Colégio FAMA.
Art. 2º Manter a suspensão de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA
(Ensino fundamental 2º ao 9º ano e médio) e replanejamento de atividades administrativas, como medida de prevenção
ao COVID-19.
Art. 3º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 4º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, mantendo, quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar
os riscos de contaminação do COVID-19.
Art. 5º Manter suspenso o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno,
e-mail, WhatsApp, telefone, dentre outros),
Art. 6º Manter na entrada do campus álcool 70% (líquido ou gel) para a higienização dos funcionários obrigando o uso
de máscaras para os mesmos.
Art. 7º Realizar limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
Art. 8º Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado
teletrabalho, férias individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas
na lei, adotando para os demais funcionários sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornada,
com o objetivo de reduzir fluxos, contatos e aglomerações, auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem
no campus.
Art. 9º Afastar imediatamente funcionários com suspeita de COVID-19 das atividades presenciais.
Art. 10 Auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no campus, obrigando o uso de máscaras para os
mesmos.
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Art. 11 Disponibilizar copos descartáveis nos bebedouros.
Art. 12 Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Iturama, 27 de abril de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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RESOLUÇÃO COE/ FAMA 06/2021
DELIBERAR SOBRE DE AULAS, ATIVIDADES
ACADÊMICAS, ATENDIMENTOS E EVENTOS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA FACULDADE E
COLÉGIO FAMA (COC) E REPLANEJAMENTO DE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO MEDIDA
DE PREVENÇÃO AO COVID-19.

O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7.938 de 04/05/2021 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública pelo novo CORONAVÍRUA (Covid-19) e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Retomar as aulas presencias da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6 anos) do
Colégio FAMA.
Art. 2º Manter a suspensão de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA
(Ensino fundamental 2º ao 9º ano e médio) e replanejamento de atividades administrativas, como medida de prevenção
ao COVID-19.
Art. 3º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 4º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, mantendo, quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar
os riscos de contaminação do COVID-19.
Art. 5º Manter suspenso o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno,
e-mail, WhatsApp, telefone, dentre outros),
Art. 6º Manter na entrada do campus álcool 70% (líquido ou gel) para a higienização dos funcionários obrigando o uso
de máscaras para os mesmos.
Art. 7º Realizar limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
Art. 8º Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado
teletrabalho, férias individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas
na lei, adotando para os demais funcionários sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornada,
com o objetivo de reduzir fluxos, contatos e aglomerações, auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem
no campus.
Art. 9º Afastar imediatamente funcionários com suspeita de COVID-19 das atividades presenciais.
Art. 10 Auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no campus, obrigando o uso de máscaras para os
mesmos.
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Art. 11 Disponibilizar copos descartáveis nos bebedouros.
Art. 12 Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Iturama, 04 de maio de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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RESOLUÇÃO COE/ FAMA 07/2021
SUSPENSÃO
DE
AULAS,
ATIVIDADES
ACADÊMICAS, ATENDIMENTO E EVENTOS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA FACULDADE E
COLÉGIO FAMA (COC) E REPLANEJAMENTO DE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO MEDIDA
DE PREVENÇÃO AO COVID-19.
O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID- 19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 em Iturama-MG;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7952 de 17/05/2021 que dispõe sobre a adoção de medidas de
“Restrições Controladas” para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública pelo novo Coronavírus (COVID-19) e
dá outras providências.
R E S O L V E:

Art. 1º Suspender as aulas presencias da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6 anos) do
Colégio FAMA de 19/05/2021 até o dia 06/06/2021.
Art. 2º Manter a suspensão de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA
(Ensino fundamental 2º ao 9º ano e médio).
Art. 3º Suspender as atividades administrativas e atendimento presencial no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA,
inclusive no Núcleo de Prática Jurídicas e Clínica escola de Psicologia no período de 19/05/2021 até o dia 01/06/2021.
Art. 4º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 5º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, dispensando a presença física dos trabalhadores, podendo ser adotado teletrabalho, férias
individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas na lei, mantendo,
quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar os riscos de contaminação do COVID19.
Art. 6º Suspender o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno, e-mail,
WhatsApp, telefone, dentre outros).
Art. 7º Manter o serviço de TI (suporte as aulas online) e de segurança do campus (guarita), adotando para estes todas
as medidas sanitárias de segurança e prevenção ao COVID- 19, sendo: disponibilizar álcool 70% (líquido ou gel) para
a higienização, exigir uso de máscaras, realizar aferição de temperatura, realizar limpeza minuciosa diária de todos os
equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
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Art. 8º Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Iturama, 18 de maio de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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RESOLUÇÃO COE/ FAMA 08/2021

DELIBERAR SOBRE DE AULAS, ATIVIDADES
ACADÊMICAS, ATENDIMENTOS E EVENTOS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA FACULDADE E
COLÉGIO FAMA (COC) E REPLANEJAMENTO DE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO MEDIDA
DE PREVENÇÃO AO COVID-19.

O Comitê Extraordinário COVID-19 do Colégio e Faculdade FAMA – COE/FAMA, no uso de suas atribuições,
de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário e:
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7.967 de 07/06/2021 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública pelo novo CORONAVÍRUA (Covid-19) e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Retomar as aulas presencias da educação infantil (0 a 5 anos) e 1º ano do ensino fundamental (6 anos) do
Colégio FAMA.
Art. 2º Manter a suspensão de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da Faculdade e Colégio FAMA
(Ensino fundamental 2º ao 9º ano e médio) e replanejamento de atividades administrativas, como medida de prevenção
ao COVID-19.
Art. 3º Determinar que as atividades letivas continuem ocorrendo à distância, com aulas síncronas por meio de
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e Microsoft Teams respeitando os dias e horários de aulas previamente
divulgados pela coordenação de curso.
Art. 4º Definir que as atividades dos técnico-administrativos e funcionários terceirizados sejam replanejadas pelos
responsáveis de cada setor, mantendo, quando possível o funcionário em “home office”, com a intenção de minimizar
os riscos de contaminação do COVID-19.
Art. 5º Manter suspenso o atendimento presencial, podendo acontecer os atendimentos on-line (site, portal do aluno,
e-mail, WhatsApp, telefone, dentre outros),
Art. 6º Manter na entrada do campus álcool 70% (líquido ou gel) para a higienização dos funcionários obrigando o uso
de máscaras para os mesmos.
Art. 7º Realizar limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral.
Art. 8º Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado
teletrabalho, férias individuais ou coletivas, aproveitamento a antecipação de feriados dentre outras medidas previstas
na lei, adotando para os demais funcionários sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornada,
com o objetivo de reduzir fluxos, contatos e aglomerações, auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem
no campus.
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Art. 9º Afastar imediatamente funcionários com suspeita de COVID-19 das atividades presenciais.
Art. 10 Auferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no campus, obrigando o uso de máscaras para os
mesmos.
Art. 11 Disponibilizar copos descartáveis nos bebedouros.
Art. 12 Nova medidas, caso necessário, serão comunicadas em consonância com as orientações das autoridades de
saúde.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Iturama, 07 de junho de 2021.

Prof. Me. Randall Freitas Stabile
Diretor Geral – Faculdade e Colégio FAMA
Presidente do COE/FAMA
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