
         CARTA ABERTA À COMUNIDADE ACADÊMICA FAQUI E FAJOP  

 

É com muito respeito que nos dirigimos à Comunidade Acadêmica FAQUI / FAJOP, para prestar 

relevante esclarecimento diante do atual cenário de isolamento social com o objetivo de combater o 

novo coronavírus. 

No dia 17/03, atendendo decreto estadual, suspendemos as aulas por 15 dias. Durante esse período, as 

atividades estão paralisadas. Esses dias, serão repostos, como determina a lei. 

Para amenizar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação 

(MEC) autorizou a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias 

de informação e comunicação em cursos que estão em andamento, por 30 dias e/ou enquanto durar a 

suspensão. A medida foi publicada na edição de quarta-feira, 18 de março, no Diário Oficial da 

União (DOU). Ao criar a possibilidade do ensino a distância na grade presencial, o objetivo da pasta 

(MEC) é manter a rotina de estudos dos alunos.  

Diante desse cenário, e da esperada prorrogação dos dias de isolamento, a Faculdade Quirinópolis e 

Faculdade João Paulo II, estão se organizando para dar continuidade aos estudos em modalidade 

EaD, a partir de 1º de Abril, quarta-feira.   

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade onde o conteúdo é de autoinstrução, com apoio de 

tutores. O modelo que está sendo implantado em caráter emergencial se dá por meio de aulas 

remotas, que são ministradas, no mesmo horário convencional da aula, por professores, e não por 

tutores. “Professores neste momento estão trabalhando dobrado para rever seus planos de aulas e 

propor novas atividades."  

Dessa forma, as instituições arcam com a manutenção do quadro acadêmico, de modo a possibilitar a 

continuidade do conteúdo e para que não haja perda de aprendizagem para o estudante. Não há, 

portanto, redução de custo.  

Todo este esforço realizado pelas instituições se deu no sentindo de seguir as recomendações dos 

órgãos oficiais e zelar pela saúde e segurança de alunos, professores, colaboradores e toda a 

comunidade acadêmica, mantendo o ritmo das aulas, agora remotamente, e o cumprimento do 

programa das disciplinas. 

Estaremos nos esforçando ao máximo, diante do nosso quadro, que como de muitos empresários de 

pequenas e médias empresas, a não demitir ou atrasar nossos salários com os funcionários e manter 

em dia os pagamentos com os fornecedores, o qual nada fora reduzido. 

Não tomaremos nenhuma atitude que esteja contrária às leis que regem o Ensino Superior.   

Que o Senhor nosso Deus possa nos alimentar com o que há de melhor, e aprendamos a nos 

tornarmos pessoas melhores, com esse momento difícil que nenhum de nós esperávamos viver! É 

hora de nos juntarmos! 

Que Ele nos conceda a serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar, pois, confiando N'Ele 

e nos entregando à Sua vontade, tudo dará certo! 

Amém! 

 

Atenciosamente, 

Grupo Gestor.  
 

 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376

