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COMUNICADO 01/2021 

À Comunidade Acadêmica 

O Diretor Geral da Faculdade Paulista de Ciência da Saúde (SPDM), no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais,  

1. Considerando os números atuais da pandemia e a retroação às fases vermelha e laranja 
anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo; 

2. Considerando a Portaria do MEC nº 1.030, de 1 de dezembro de 2020, que dispõe sobre 
o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos 
educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas, 
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19; 

3. Considerando as manifestações e orientações didático-pedagógicas dos Colegiados de 
Curso e do Colegiado de Coordenadores; 

4. Considerando a possibilidade de cumprimento integral do calendário letivo. 

COMUNICA 

1. Os componentes curriculares do 1º semestre letivo de 2021 serão ministrados no formato 
remoto-online (telepresencial) por meio das plataformas institucionais Gennera e Google 
Meets. A FPCS ministrará todas as aulas e demais atividades acadêmicas conforme definido 
no Projeto Pedagógico, no currículo e no calendário definido para os Cursos; 

2. O início das aulas para os veteranos em 22/02/2021 e para os calouros em 01/03/2021; 
3. A autorização para a realização de atividades extracurriculares por meio das mesmas 

plataformas de ensino remoto ou pelos canais oficiais da Faculdade (Instagram, Facebook, 
Youtube).  

4. A autorização para utilização da Biblioteca, mediante prévio agendamento, para estudos e 
empréstimos de obras, desde que cumpridas todas as exigências dos Protocolos de Segurança 
da Biblioteca (Anexo I), de segunda-feira às sextas-feiras, das 10h às 17h, no Campus 
Brigadeiro. Igualmente, essa diretriz será aplicada para utilização do Laboratório de Informática. 

Compete exclusivamente à FPCS decidir sobre a prestação de serviços contratados, o que 
compreende definir calendário acadêmico, horário de início e término das aulas e atividades, bem 
como, respectivas cargas horárias. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur 
Diretor Geral 
São Paulo 
03 de fevereiro de 2021.  


