
 

Pará de Minas, 26 de julho de 2021. 

 

Prezada Comunidade Acadêmica da FAPAM, 

 

É com imensa alegria e responsabilidade que a Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, em 

conformidade com o Decreto municipal nº. 11.626/2021 que dispõe sobre as novas medidas 

temporárias para a prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito de Pará de 

Minas e que, em seu Art. 17 autoriza o retorno gradual e seguro das atividades presenciais do 

setor educacional, vem comunicar o retorno presencial de suas atividades. 

 

A partir dessa deliberação, a FAPAM comunica, que está elaborando o seu Protocolo Sanitário 

para Retorno das Atividades Presenciais, embasado pelos Protocolos sanitários da Secretaria de 

Estado de Minas Gerais e do próprio município de Pará de Minas, que retornará de forma 

gradual e progressiva algumas atividades acadêmicas presenciais. 

 

Como acontecerá? 

 

Nossas aulas começarão no dia 03 de agosto no formato remoto síncrono para todos os cursos 

e períodos. 

 

No dia 09 de agosto iniciaremos para alguns períodos o retorno das aulas na modalidade 

bimodal, ou seja, presencial e remoto.  

 

Por que assim? 

 

Porque temos que cumprir os Protocolos Sanitários e garantir o cuidado com a saúde de todos. 

As salas de aulas estão organizadas com o distanciamento de 1,5m, reduzindo o número de 

estudantes em sala de aula. Sendo assim, faremos rodízio para QUEM DESEJAR retornar, ter 

a oportunidade de vir à aula presencial e para QUEM NÃO DESEJAR VOLTAR, continuar 

acompanhando as aulas no formato virtual síncrono. O RETORNO PARA OS 

ESTUDANTES É FACULTATIVO! 

 

Dessa forma, neste primeiro momento, retornaremos com os estudantes dos seguintes 

períodos: 1º, 2º, 3º, 4º e últimos períodos de cada curso; e também retorno para as 

atividades práticas laboratoriais dos cursos da Escola de Saúde. 

 

Ansiamos por este momento, mas estamos cientes das nossas responsabilidades para o 

cumprimento do Protocolo Sanitário de Prevenção e Cuidado ao COVID-19 e contamos com 

todos (as) para que esse retorno ocorra de forma segura e com muito cuidado e respeito ao 

próximo e à vida de cada um que faz parte da Equipe FAPAM. 

 

Fiquem tranquilos (as) que ao longo da primeira semana de agosto vocês receberão mais 

informações! 

 

Sintam-se acolhidos (as) de forma muito carinhosa por toda a equipe da FAPAM! 

 

 


