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Circular 002/2020 
 

Pará de Minas (MG), 16 de março de 2020 

 

CONSIDERANDO a comunicação do Ministério da Educação e o Decreto 113 de 12 de março de  

2020 do Governo do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, vem através 

de seu Comitê de Prevenção e Cuidados (COVID-19), fazer as seguintes orientações e 

comunicados: 

 

1. Comunique via e-mail prevencaosaude@fapam.edu.br ou telefone (37) 3237-2008 se encontrar 

casos definitivamente caracterizados como suspeitos. Ou seja, que apresentem febre e pelo menos 

um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, coriza, fadiga, entre outros); 

2. Caso o estudante ou funcionário apresente os sintomas característicos citados anteriormente, 

recomendamos que se ausente da instituição e comunique à instituição; 

3. Faça a sua parte quanto à prevenção e colabore com o controle da transmissão adotando 

adequadas medidas comportamentais, como por exemplo higienizar as mãos com frequência com 

água, sabonete e/ou álcool gel; cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, preferencialmente com o 

braço, e lavar em seguida; evitar contatos pessoais desnecessários; evitar o compartilhamento de 

copos, talheres, pratos e objetos de uso pessoal; ao se hidratar, preferir a utilização de garrafas 

individuais, evitando o contato direto com os bebedouros; utilizar lenços descartáveis; procurar a 

unidade de saúde mais próxima em caso de febre junto aos sintomas respiratórios da virose. 

4. Os estudantes do curso de enfermagem, assim como estiveram em todas as salas de aula no dia 

10/03/2020 fazendo orientações, farão nova ação a ser realizada no dia 17/03/2020, para sensibilizar 

toda a comunidade acadêmica sobre as boas práticas de prevenção; 

5. A Faculdade de Pará de Minas está fazendo a sua parte, adotando as seguintes medidas: 

a) Comunicando-se com o seu público com base em documentos, dados e fontes oficiais; 

b) Estabelecendo um canal de comunicação para o reporte de casos suspeitos; 

c) Informando as medidas pessoais de prevenção; 

d) Realizando a limpeza das salas de aula e demais espaços após o uso; 

e) Disponibilizando itens de higiene nas áreas comuns; 

f) Mantendo os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas); 
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g) Comunicando às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de caso(s) de infecção. 

 

6. Ficam suspensas TODAS as atividades extracurriculares e curriculares PRESENCIAIS, da 

instituição entre os dias 18 a 22 de março de 2020; 

7. Nos dias 18 a 20 de março, os professores serão capacitados sobre aplicação de práticas 

pedagógicas a serem aplicadas, caso seja necessário a prorrogação do prazo de suspensão das 

atividades curriculares presenciais; 

8. As avaliações agendadas para o período de 16 a 20 de março serão reagendadas; 

9. As atividades administrativas da instituição serão mantidas; 

 

A FAPAM, através do Comitê de Prevenção e Cuidados, se manterá atenta às orientações das 

autoridades de saúde e do MEC e estabelecerá novo contato com sua comunidade, em caso de 

necessidade, por meio do portal institucional, e-mail e redes sociais. 

 

Certo da compreensão de todos, agradecemos, 

 

 

MARCUS VINICIUS BARBOSA DE ARAÚJO 

Vice direção 

 

 

MIRIAM MARIA ROBERTO MARMOL 

Coordenação Pedagógica 

 

 

RAFAEL HENRIQUES NOGUEIRA DINIZ 

Coordenação de Ensino Virtual 

REINALDO RICHARDI OLIVEIRA GALVÃO 

Coordenação do Centro de Extensão e Pesquisa 

 

 

WESLEY SOUZA CASTRO 

Coordenação do Curso de Enfermagem 

 

 

RUPERTO BENJAMIN CABANELLAS VEGA 

Direção Geral 

 

 

 


