NOTA OFICIAL FATEB e DOM BOSCO
Telêmaco Borba, 26 de março de 2020.

➡ FATEB:
- As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 17/03 (terça-feira), porém o corpo
docente permanece trabalhando de maneira remota, atendendo todas as instruções
determinadas pela direção geral e acadêmica, obedecendo sempre às normativas
dispostas pelo MEC, INEP, dentre outros órgãos reguladores do ensino superior
brasileiro, atentos às orientações da ABMES e SEMESP;
- Os conteúdos estão sendo ministrados de maneira virtual, com aulas remotas, online,
dentro do ambiente AVA, ficando os estágios, aulas práticas e TCCs, que incluem as
pesquisas em laboratório, postergadas e a serem repostas, de acordo com a retomada
da normalidade das atividades;
- Informamos, ainda, que tanto os professores como os coordenadores de cursos estão
trabalhando em um esforço conjunto, conduzindo da melhor maneira possível este
processo, de modo que os nossos acadêmicos não sofram nenhum prejuízo
pedagógico.
- Para os acadêmicos dos cursos na modalidade à distância, as aulas continuam pelo
campus virtual e outras informações serão repassadas pelo AVA.
- Para os alunos dos cursos técnicos, as aulas teóricas serão dadas seguindo os mesmos
moldes da graduação presencial da FATEB, a partir de 30/03/20.

➡ Colégio Dom Bosco:
- Cumprindo-se o decreto 4.320, as aulas estão suspensas desde o dia 20/03 (sextafeira), por 15 dias, sem maiores informações dos órgãos competentes (SEED e NRE), a
respeito da dinâmica de reposição e desenvolvimento das atividades;
- Nessa linha, informamos que, a partir do dia 25 de março, o Colégio Dom Bosco iniciou
o encaminhamento de atividades aos alunos (pais e/ou responsáveis), via aplicativo e
portal, de modo que os mesmos possam manter a continuidade da rotina de estudos,
ainda que em suas residências;

- Na semana do dia 30 a prática será repetida e as atividades remotas continuarão a
ser enviadas, tendo o Colégio disponibilizado canais por telefone e via Web para
eventuais dúvidas;
Estamos periodicamente atualizando todos os assuntos relacionados à COVID-19 em
nossas redes sociais. Nesses canais, a velocidade é maior, permitindo transmitir as
informações pertinentes praticamente em tempo real.
Siga-nos! @fatebtb e @domboscotb

