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A Cornunidade Académica

COMUNICADO 02/2021

o Diretor Geral da Faculdade Paulista de Ciência da SaUde (SPDM), no uso de suas atribuiçOes
estatutárias e regimentais,

1. Considerando os nUmeros atuais da pandemia e a retroaçao a fase emergencial anunciada
pelo Governo do Estado de São Paulo e a antecipação de feriados municipais anunciada
pela Prefeitura da Capital a fim de tentar confer o avanço da COVlD-19;

2. Considerando a Portaria do MEC n° 1.030, de 1 de dezembro de 2020, que dispOe sobre
o retorno as aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilizaçao de recursos
educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades pedagOgicas,
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavirus - Covid-1 9;

3. Considerando as rnanifestaçöes e orientacoes didatico-pedagOgicas dos Colegiados de
Curso e do Colegiado de Coordenadores;

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

COMUNICA

1. Que do dia 26 de marco a 04 de abril não haverá dia Util na cidade de São Paulo, portanto,
todas as atividades acadêrnicas e administratias da FPCS estarão suspensas para cursos de
graduação, extensão e pOs-graduaçao lato sensu.

2. Que, apOs esse perlodo, os componentes curriculares do 1° semestre letivo de 2021
continuarão sendo ministrados no formato remoto-online (telepresencial) por rneio das
plataformas institucionais Gennera e Google Meets. A FPCS ministrará todas as aulas e demais
atividades académicas conforme definidas no Projeto PedagOgico, no curriculo e nos
calendãrios detinidos para os Cursos;

A FPCS reforça que os recessos tern corno objetivo aumentar o isolarnento social e confer o
avanço de casos de Covid-19 na cidade e recomenda a toda a comunicadade acadêmica que
perrnaneça ern casa e continue praticando todas as medidas de segurança.

Colocamo-nos a disposicão para quaisquer esclarecimentos que se fizerern necessários.

Prof. Dr. Nyzir Sal thião Mansur
Diretor GeIal
São Paulo
24 de marco de 2021.
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