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⚠NOTA OFICIAL FATEB e DOM BOSCO
Após o pronunciamento do Governador do Estado e Secretário de Estado da Saúde, no dia 16/03/20, às 
17h45, seguiremos as recomendações e esclarecemos alguns pontos abaixo:
➡ Colégio Dom Bosco:- As aulas serão suspensas somente a partir do dia 20/03 (sexta-feira), portanto, até o 
dia 19/03 (quinta-feira), as aulas acontecerão normalmente, ficando os dias 17, 18 e 19/03 para que a 
Instituição de Ensino, os pais e/ou responsáveis e os alunos possam se organizar e se preparar, bem como 
para que a escola possa trabalhar ainda mais as informações sobre a prevenção dessa pandemia e, assim, 
contribuir com os alunos e a sociedade, sendo bons propagadores acerca do problema. A paralisação vale 
para todas as atividades do colégio, pedagógicas, esportivas, entre outras.O retorno e a organização para a 
reposição das aulas serão analisados e divulgados posteriormente, conforme orientações da SEED e NRE.
➡FATEB:- As aulas presenciais serão suspensas a partir do dia 17/03 (terça-feira). A previsão é que os 
conteúdos sejam trabalhados de maneira remota, mas ainda aguardamos portaria de orientação do MEC. 
Esclarecemos que dentro da maior brevidade possível divulgaremos a condução do conteúdo programado 
para este período, assim como a data de retorno das aulas.Informamos, ainda, que tanto os professores, 
como os coordenadores de cursos estão trabalhando em um esforço conjunto e conduzirão da melhor 
maneira possível este processo, de modo que os nossos acadêmicos não sofram nenhum prejuízo 
pedagógico.- Para os acadêmicos dos cursos na modalidade a distância, as aulas continuam pelo campus 
virtual e outras informações serão repassadas pelo AVASegundo pronunciamento do Governador Ratinho 
Júnior, até o presente momento o Paraná não apresentou nenhum caso de transmissão comunitária. 
Portanto, pedimos à sociedade que tenhamos prudência e evitemos o pânico e as “fake news”.



FATEB EAD

➡Para os acadêmicos dos cursos na modalidade a 
distância, as aulas continuam pelo campus virtual e outras 
informações serão repassadas pelo AVA.

➡As tutorias presenciais durante esta semana (16/03 –
20/03) irão funcionar normalmente (lembrando que a 
mesma não é obrigatória);

➡Ressaltamos que as recomendações para a modalidade 
a distância se diferem da modalidade presencial, em 
função da sua dinâmica possibilitar o acesso online, 
evitando aglomerações.



O nosso NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) 
está fechado para atendimento ao público e 
aos acadêmicos. Os prazos continuarão sendo 
acompanhados pelos funcionários que 
trabalharão internamente. #npjfateb

https://www.facebook.com/hashtag/npjfateb?epa=HASHTAG


Vídeo de orientações aos acadêmicos FATEB 
sobre as aulas online neste período de 
suspensão das aulas presenciais.



INFORMATIVO INTERNO 001/20 COVID-19

A FATEB e o Colégio Dom Bosco levam ao conhecimento de sua equipe interna (corpo docente e colaboradores administrativos), hoje, 18/03, às 21h, as seguintes 
informações:
O comitê gestor, descrito na portaria 008/2020, está realizando reuniões diárias para atualizar as informações e acompanhar as mudanças que ocorrem a cada momento, 
com o objetivo de tomar as decisões mais adequadas e assertivas;
A diretriz principal para qualquer decisão, nesse momento de crise, é que obedeceremos todas as normas e ordens governamentais, ou seja, nos pautarmos pelas decisões 
dos órgãos competentes;
Frequentemente, os membros deste comitê irão orientar, acompanhar e fiscalizar o comportamento e as atividades dos colaboradores em seus respectivos setores, 
visando, desta forma,  garantir plenas condições de trabalho, higiene e esterilização dos materiais de apoio laboral;
A respeito das melhores e mais adequadas condições de trabalho dentro dos setores, pedimos que mantenham os ambientes arejados e ventilados, com distância acima 
de um metro entre as mesas e as pessoas, sendo, no máximo, permitida a permanência de seis pessoas por ambiente;
Caso seja necessária reunião com mais do que seis pessoas, pedimos que seja feita nas áreas externas da IES;
A IES irá desenvolver um treinamento a todos os setores, liderado por um docente da área da saúde e acompanhado por um profissional da TI, acerca dos procedimentos 
ideais de limpeza e higienização dos equipamentos eletrônicos. Desta forma, além da limpeza diária realizada em todos os setores por nossas zeladoras, cada colaborador 
deverá fazer a manutenção e esterilização periódica dos seus equipamentos de trabalho. Para tanto, será disponibilizado álcool 70% e demais materiais necessários;
Temos na IES mais de 20 pontos álcool gel instalados a disposição de todos. Além disso, os bebedouros foram interditados e pedimos cuidado redobrado na manutenção e 
higiene dos banheiros;
Todos os colaboradores que se enquadram nos grupo de risco já tiveram as suas presenças dispensadas por seus respectivos líderes, podendo exercer suas atividades em 
modelo Home Office. Caso alguém se enquadre nesta situação e ainda não tenha sido dispensado, pedimos que procure imediatamente o seu superior;
Colaboradores administrativos, diretores e coordenadores de cursos permanecem trabalhando normalmente e desenvolvendo as suas atividades até segunda ordem 
oficial;
A IES permanece atendendo normalmente os seus alunos, pais, professores e demais pessoas interessadas, dentro de cada setor, pelo telefone ou pelas redes sociais;
O corpo docente da FATEB estará trabalhando de maneira remota, atendendo todas as instruções determinadas pela direção acadêmica, obedecendo sempre às 
normativas dispostas pelo MEC, INEP, SEMESP, ABMES, dentre outros órgãos reguladores do ensino superior brasileiro;
As aulas do Colégio Dom Bosco acontecerão somente até amanhã, 19/03/20, de acordo com a determinação do Governador do Estado e informação já divulgada, devendo 
os professores aguardar orientações para eventuais atividades futuras a serem desenvolvidas;
Colaboradores com férias vencidas deverão cumpri-las, sendo estes já notificados pelos seus superiores;
A partir de hoje, mudamos o horário de expediente, que antes era das 5h às 23h, para o horário das 07h às 22h, inclusive para os colaboradores que trabalham em regime 
Home Office, e docentes que estão desenvolvendo suas atividades remotamente;
A instituição estará aberta diariamente dentro dos horários descritos acima, oferecendo a infraestrutura física e tecnológica a todos os docentes, para que possam realizar 
as suas atividades, caso optem por trabalhar de maneira presencial. Neste caso, os professores de Ponta Grossa deverão fazer o agendamento do transporte no RH, com 
24h de antecedência; 
Atentos e orientados, caso algum colaborador apresente sintomas, pedimos que comunique imediatamente seu superior e ligue para 39041644, 32733316, 999080228 ou 
999080265, compareça à UBS mais próxima da sua casa e siga as orientações necessárias.
Novos comunicados serão feitos caso haja qualquer mudança de cenário.
Telêmaco Borba, 18 de março de 2020. 



➡Neste momento de incertezas que 
estamos vivendo, nossa comunicação será 
online e, por isso, fizemos este guia rápido 
para lhe orientar como serão os 
procedimentos neste período de suspensão 
de aulas.🖥🖥
Será um momento de muito aprendizado e 
que desenvolveremos inúmeras habilidades 
com as ferramentas tecnológicas que temos 
disponíveis. Então arrasta pro lado para 
entender como faremos isso >>>>>📲📲





➡Para os alunos do curso técnico, fiquem 
ligados! Por orientações governamentais as 
aulas estão suspensas por tempo 
indeterminado.



FIQUEM ATENTOS!⚠
A partir do dia 23/03 não teremos 
atendimento presencial ao público externo. 
Estaremos trabalhando no formato de 
rodízio, das 13h às 22h de segunda a sexta-
feira.



FATEB À DISPOSIÇÃO
#Fatebcontraocorona

https://www.facebook.com/hashtag/fatebcontraocorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmlVaRO2kjzlByPs3qbCgd8feFLPwF9uv951u6KA23uU9UNNHuOXpkuywjkwyKCJ-01ILH9RK_Z52JgN8c_hCuLl23Xb_xjffPFJcCynsFP3IoBVAdc-IbH0OtIDQ-vcdMk7l6fkYp0GX0aOjoZNGtdWuFD95q_IjFocwOBZz6KZbC4ve3MDYDscegnNBziISgFSv9KYpweU3SvTg2JlqGqLs0TramDm_5eG9BvB94CPKbj8Ixwd-sDOynqcLYJHcG8tDx9Qk703O1ZLxVBNPvAgAQ9dXbSb3feli8NsZbfh5CkPdeZexuzgyBZIa8nWHE19UAygQjD5hCUqzCI1csNg&__tn__=%2ANK-R


Estamos trabalhando para que você continue 
estudando!💪💪📕📕
#Fatebcontraocorona

https://www.facebook.com/hashtag/fatebcontraocorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCRgaeOK1FKoAbPuYQaWTKdN3PyKnMnccMXbqrZr3LF7H23-yRzjhZvuaIzCoKG7hQK9uFdyZ6TLGRKqCvXyCAPFFT9LMxe5DA0sDaWAJhl3wcCdM_xX9aRPUxt4RTcJNr6GYY-b6OB5pGlN2f6ExEHY8ODA4YHALEKlJNuB5M_rMOejDD7H8KcsD9Yjxfl0q0TvsUYRJa5yXdBElr5_9NzhRoCufZH1XGhYo-baSFPAZCigNn1r10akeIu8idYwWH1IURISN9ML7bUBn-_l9LGAcUnXMbPc1nmuYk4DM7XgG7YqD6oVZpXyHvvf0kXuyao0G31Tb6tRaeIfqbg7nhZEQ&__tn__=%2ANK-R


INFORMATIVO INTERNO 002/20 COVID-19

A FATEB e o Colégio Dom Bosco levam ao conhecimento de sua equipe interna (corpo docente e colaboradores 
administrativos), hoje, 24/03, às 12h, as seguintes informações:
1.O Comitê Gestor continua se reunindo diariamente para deliberar sobre a evolução da pandemia do COVID-19 e orientar 
alunos, professores e funcionários;
2.A partir do dia 23/03 a IES está fechada para atendimento externo, prestando atendimento ao público por telefone 
(funcionários, professores, fornecedores, etc), das 08h às 22h;
3.Os setores que precisam prestar atendimento aos alunos, o farão por telefone, das 13h às 22h;
4.Fica determinado que apenas os colaboradores dos setores extremamente necessários para a manutenção dos demais 
setores continuam trabalhando, porém, em regime de revezamento, sendo permitidas no máximo, duas pessoas por setor, por 
turno;
5.Grande parte dos funcionários administrativos está trabalhando em regime Home Office ou dispensados em sistema de banco 
de horas;
6.Todas as unidades da FATEB estão fechadas a partir de hoje, trabalhando também em regime Home Office e atendendo 
normalmente alunos e professores;
7.Para FATEB, fica definido que estágios, aulas práticas e TCCs que incluem pesquisas em laboratório serão postergados e 
repostos de acordo com a normalidade das atividades;
8.Em relação ao Colégio Dom Bosco, foi definido que continuaremos respeitando o decreto 4.320, do Governo Estadual, que 
determina a suspensão das aulas por 15 dias, devendo estas serem posteriormente repostas. Também estamos aguardando 
diretrizes dos órgãos que nos regulamentam (SEED e NRE) para que estes nos orientem acerca de possíveis atividades on-line 
para a Educação Básica;
9.Ainda em relação do Colégio Dom Bosco, a partir de quarta-feira, 25 de março, o Colégio Dom Bosco enviará atividades 
complementares, não obrigatórias, aos pais e/ou responsáveis, para que os alunos as realizem em suas residências, e possam 
dar continuidade em suas rotinas de estudo.
Telêmaco Borba, 24 de março de 2020. 



Mesmo que seja online, é ao vivo e é uma 
sala de aula! 💻💻
#Fatebcontraocorona

https://www.facebook.com/hashtag/fatebcontraocorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcaT96SZOJgkt8iGrh53tCOd_MhOJyakXiGQBMsFe-QVcypk_PU2n2A-5hPbs9DAOwhhMa-lBOfGMT2R_-tJmg9Ygr3rLq_juXhxtlE4M6fYrjdeNGx4qahwo96F0nGAH2xqW8TL1_zsaImG7UGvUyTSFd84W6GXDk_S-nbv05bwEAyiPc-f2LR8x3S01McoVAdAJZaGVrwImztHGfuJupWzd9Gfb3Vmb5hIyEeUj3Wy65InXFNXuE1G27liKUuSbb4jTSJw-QoBZuP9uQYoDNemEvE8ZEpTFQrO2WXgpO4pQdIqp-fKGiolwr9xrzpEFgwllYjxkfnqzUN-y4XD8MZg&__tn__=%2ANK-R


INFORMATIVO INTERNO 003/20 COVID-19

A FATEB e o Colégio Dom Bosco levam ao conhecimento de sua equipe interna (corpo docente e colaboradores 
administrativos), hoje, 26/03, às 21h, as seguintes informações:
1.A FATEB e o Colégio Dom Bosco levam ao conhecimento de sua equipe interna (corpo docente e colaboradores 
administrativos) as seguintes informações:
2.O Comitê Gestor, junto com a direção geral e acadêmica da FATEB, em alinhamento com a coordenação dos Cursos Técnicos, 
deliberou para que as aulas dos Cursos Técnicos iniciem no formato de aula virtual ao vivo, a partir do dia 30 de março de 2020, 
conforme Plano de Adaptação elaborado e cronograma nele previsto;
3.Fica, também, definido que estágios e aulas práticas dos Cursos Técnicos serão postergados e repostos de acordo com a 
normalidade das atividades;
4.Os alunos da Graduação Superior e Cursos Técnicos que sinalizarem falta de recurso tecnológico, a instituição decide 
emprestar um computador desktop, em regime de comodato, para que este aluno possa acompanhar a rotina pedagógica 
adotada neste momento;
5.Fica criado um canal de comunicação para os alunos que estão com dificuldades sobre o conteúdo, de acesso ou de recursos 
para acessar as aulas e atividades, para que possamos acompanharmos caso a caso e dar atenção devida aos alunos;
6.Em breve, será aplicada uma pesquisa entre os docentes da Graduação Presencial, para avaliação de como está sendo a rotina 
adotada de docência online, bem como  para ouvirmos as sugestões de boas práticas e de engajamento dos alunos;
7.No Colégio Dom Bosco, entendendo que o momento é delicado e que os nossos alunos precisam de orientações e atividades 
para que possam dar continuidade a sua rotina de estudos, foi encaminhado, via aplicativo, para todas as series, atividades que 
poderão ser realizadas em casa pelos alunos. Na segunda-feira, dia 30/03, a pratica se repetirá;
Telêmaco Borba, 26 de março de 2020. 



🙋🙋�Tem encontrado dificuldades com o 
conteúdo das suas aulas virtuais? Ou com o acesso? 
Ou quem sabe com os recursos necessários para 
acessá-las? Estamos juntos neste ou em qualquer 
outro momento e queremos te ajudar!
📕📕Caso esteja com dificuldades com os conteúdos, 
envie um e-mail para conteudo@fatebtb.edu.br; 
🔑🔑Caso seja com o acesso, envie um e-mail para 
acesso@fatebtb.edu.br. 💻💻Se está com 
dificuldades de recursos, envie para 
recurso@fatebtb.edu.br e iremos retorná-lo o mais 
breve possível. ➡Ao enviar o e-mail, detalhe ao 
máximo o que está acontecendo, isso vai nos ajudar 
a buscar uma solução assertiva junto com você. 
Conte conosco! 💪💪



Não estamos de férias! Continuem 
estudando! 💻💻❗👩👩🏫🏫
#Fatebcontraocorona

https://www.facebook.com/hashtag/fatebcontraocorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkt0bTUuxAZJCx5IKO7Vq-FNuUNw7vZ19Q_CWEfuNzFjD714JI4mkmVzvnB2KuJYKO8ZmZBsRjx-0NINkT-NHCT3kJoiACaOrz9XsDRiV2Rn8HLKbuekvnYK4HYT4cRhqIcYPM74a-GBCGaLY527fry_TBE50f66-dhpRuIUrfMG10TKvt3bPgL7mdaDnwo__d0apF7hRjNw8dULMu6mSbboj97K3YtQY41OxzTbq6sIIb2-ldiYt_ULECu6rJc2QIyCpHpNcshYRorO6WSU7V50Ix4czxy0SE7FgBbkIHMjcUK1aQZihy7RhFYrvV70Qz1lJHF49BuvqbvTb16darAQ&__tn__=%2ANK-R


Em tempos difíceis de pandemia, vale a pena 
lembrar de uma frase dita por Avicena, 
médico e filósofo árabe, pai da medicina 
moderna: "A imaginação é a metade da 
doença; A tranquilidade é a metade do 
remédio; E a paciência é o primeiro passo 
para cura” 🙏🙏



➡Recado importante para os alunos da 
modalidade presencial!
Nós demos mais um jeitinho das aulas continuarem 
para quem está com dificuldades, isso não é 
maravilhoso? Todos em segurança e os alunos não 
perdem nadinha!❤
Então, se você não está conseguindo acessar pelo 
celular, tem que dividir seu computador com 
alguém de casa e acabou ficando sem recursos para 
as aulas, fique tranquilo. Nós apresentamos a 
solução!
É isso mesmo, um computador🖥🖥só pra você, no 
conforto do seu lar!🏠🏠Não é demais? Mas cuida 
com muito carinho, tá!?
Para fazer sua solicitação, envie um e-mail 📧📧 para 
recurso@fatebtb.edu.br e iremos te explicar todos 
os detalhes por lá! Conte conosco!💪💪



➡CAMPANHA – INTERNET POR 30 DIAS ⬅
As aulas virtuais continuam a todo vapor! 👏👏Nossos 
professores e acadêmicos estão interagindo cada vez 
mais e tudo isso é motivo de muito orgulho para nós. 
😍😍
Mas não queremos deixar ninguém de fora!
Então, pensando nisso, para àqueles que nos enviarem 
e-mail 📧📧descrevendo problemas de acesso devido a 
má conexão da internet, nós também temos a solução: 
➡disponibilizaremos um chip com a internet liberada 
em seu celular por 30 dias, para que você assista e faça 
a interação nas aulas virtuais ao vivo*.
Agora não tem mais desculpa, vamos continuar juntos 
nesta batalha contra o COVID-19, cada um em sua 
casa, mas sempre juntos!💪💪
*Consulte o regulamento com relação a valores e 
disponibilização do chip.



➡Meus lindos..
Para que possamos continuar proporcionando uma educação de 
qualidade a todos vocês, e respeitando as normativas que o 
governo estabeleceu suspendendo temporariamente nossos 
encontros presenciais, temos mais uma novidade que vocês vão 
amar!😍😍
A partir de hoje, nossos professores estão recebendo 
capacitação, com apoio da ALGETEC, em uma plataforma de 
laboratório virtual. 💻💻😱😱Isso mesmo!🔝🔝Eles estão 
empenhados e empolgados para compartilhar com os 
acadêmicos das engenharias e das áreas de saúde os trabalhos, 
procedimentos e experimentos que poderão ser realizados de 
forma online, e que replica um alto grau de fidelidade as práticas 
realizadas em um laboratório físico tradicional, conciliando a 
teoria com a prática com um simples clique de seu celular ou 
computador.
Não é demais?🥰🥰
Então logo logo teremos mais uma ferramenta disponível para 
vocês, e com certeza venceremos juntos esta batalha 💪💪
FATEB, sempre perto de você!❤



Num cenário desconhecido para o mundo, porém 
com muitas pessoas dispostas a fazer a diferença e 
encontrar soluções para que possamos sair 
vencedores, entendemos a necessidade de 
ficarmos ainda mais próximos. 🙏🙏
➡ Por isso convidamos 13 acadêmicos para 
compor um Comitê da FATEB, para que juntos 
tomemos as decisões mais assertivas, sem 
nenhum prejuízo na qualidade da educação que 
oferecemos. Porque sabemos que juntos sairemos 
deste momento mais experientes, resilientes e 
adaptativos.💪💪



➡Quem nunca pensou em desistir ao se deparar 
com uma dificuldade?🙋🙋
Se adaptar a mudanças não é fácil não é 
mesmo!👍👍 Mas temos escolhas, sair da zona do 
medo, passar pelo aprendizado e conquistar o 
crescimento!
🙏🙏Temos orgulho em dizer que acadêmicos da 
Fateb fazem parte destes 94% que seguirão com 
seus planos de construir um futuro melhor! 👏👏
#FatebjuntoaoAcademico ❤

https://www.facebook.com/hashtag/fatebjuntoaoacademico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBv-2PEdDAGn4Q14V5NPG_Ogng5Bb9tuNU61GX5aj5_eEqMiM9voDWg1OMbIW5Zv4hKhbiorb1ToFatl0HYSFULabj-216dVV7kz7fATPFIsmb2IffTntn7Ca4AZwW56t8XxR7APWgne8sKHU-W3itwqlXB49NozboP0B9LrUnuGxUblVdU3cAiGg3OVyoXRJzIGaOfyfiKWtlx87ZaW7YwEPm-79ldUmbS4Y-HrUx7USPBtytrstJ21NxmilVEnTNe6VObhDD0P_4tGAcsQ1e5XrDO2XQFQU52Y27MZqWMv-OPYSrD2WobiCGi6qdQ3Rr1NGyaLTDG7cd4XAVdn1kItw&__tn__=%2ANK-R


LIVES INSTITUCIONAIS















































FOTOS - STORIES
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