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PORTARIA DA n. 06, de 06 de março de 2021. 
 
 

Dispõe sobre suspensão de aulas 
presenciais, alteração de calendário e outras 
providências. 

 
 
 
O Diretor Acadêmico da FACULDADE QUIRINÓPOLIS, usando das atribuições que 
lhe confere o Regimento Interno da Faculdade Quirinópolis, e 

 
- Considerando o disposto no Decreto Municipal da Prefeitura Municipal 

de Quirinópolis nº 12.898 de 01 de março de 2021; 
- Considerando o Ofício 0002/2021 exarado pela Prefeitura Municipal de 

Santa Vitória, encaminhando a esta Instituição; 
- Considerando o Decreto 183/2021 da Prefeitura Municipal de 

Paranaiguara; 
- Considerando o Decreto nº 401 da Prefeitura Municipal de São Simão; 
- Considerando que o enfrentamento à COVID-19 é dever de todos. 
 
 
 
R E S O L V E:  
 
Art. 1º As aulas presenciais, no âmbito da Faculdade Quirinópolis, ficam 

suspensas até a data de 07 de Abril de 2021; 
§ Único - As aulas práticas realizadas na Fazenda Experimental, 

permanecem autorizadas. 
 
Art. 2º Nesse período as aulas serão ministradas remotamente em tempo 

real através de tecnologias de comunicação, especialmente classroom e google 
meet, sem prejuízo de outras adotadas pelos professores da Instituição em prévio 
acordo com os acadêmicos. 

 
Art. 3º Fica restabelecido o horário de aulas, com duração de 50min 

(cinquenta minutos) por aula, entrada às 19h e saída 22h35min, intervalo de 15min 
(quinze minutos). 

 
Art. 4º Altera-se o CALENDÁRIO SEMESTRAL no que refere a aplicação 

de avaliações N-1, as quais terão início em 25 de março de 2021 e término em 07 de 
abril de 2021. 
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Art. 5º Será concedido o desconto de 12% (doze por cento) à 
mensalidade correspondente ao mês de março, porém somente será lançado na 
parcela do mês de abril. 

 
Art. 6º Revoga-se qualquer disposição anterior sobre os temas ora 

tratados. 
 
Art. 7º Recomenda-se, manter as normas de saúde e segurança, em 

especial, uso de mascaras, distanciamento social, uso de álccol 70% e/ou álcool gel. 
 
 Art. 8º Essa portaria entra em vigor na presente data. 
 
Cumpra-se e publique-se. 
 
 

Marcos Divino Ferreira Santos 
Diretor Acadêmico da Faculdade Quirinópolis 


