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COMUNICADO OFICIAL CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 

PREZADOS ACADÊMICOS: 
 
O Diretor Geral da FACNOPAR, Dr. Danilo Lemos Freire, no uso de suas atribuições regimentais, 
atendendo às orientações das autoridades de saúde e sanitárias nacionais e estaduais sobre o COVID-19 
e para garantir o processo educativo de seus alunos(as), COMUNICA que: 
 
CURSOS PRESENCIAIS (FACNOPAR): 
 
As aulas serão suspensas a partir do dia 20/03.  
A data de retorno será informada pelo site da Instituição e portal do aluno, conforme o andamento da 
situação.  
Orientações sobre a reposição dos dias letivos suspensos serão divulgadas em breve. 
 
CURSOS A DISTÂNCIA (FACNOPAR SEDE E POLOS): 
 
1.    As Avaliações Presenciais e Exames previstos para os meses de MARÇO E ABRIL serão 
disponibilizados TOTALMENTE ON-LINE na mesma plataforma de estudos, sem necessidade de 
deslocamento ao polo de apoio presencial; 
2.    Tais Avaliações e Exames serão realizados nas datas já definidas pelo Calendário Acadêmico, a 
saber: MARÇO (25 a 30) e ABRIL (25 a 30). 
3.    Caso necessário, esta medida poderá ser estendida a demais meses do ano. 
 
  
A FACNOPAR aproveita para reforçar as principais recomendações para evitar o vírus, que são: 
•    Lavar bem as mãos; 
•    Fazer uso de álcool gel 70%; 
•    Evitar aglomerações em ambientes fechados; 
•    Manter os ambientes bem arejados; 
•    O uso de máscaras é recomendado apenas para trabalhadores da área de saúde e pacientes 
confirmados ou com suspeita da doença. 
 
Por fim, todas estas medidas visam proteger nossos(as) alunos(as), contribuindo assim, para a não 
proliferação do COVID-19 em nosso meio. 
 
A FACNOPAR estará aberta, em funcionamento normal.  
Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
 
Dr. Danilo Lemos Freire 
DIRETOR GERAL 


