COMUNICADO
A Faculdade da Polícia Militar – FPM – vem, por meio deste, informar que as
diretrizes, elencadas abaixo, continuarão a vigorar até a data de 19/04/2020,
considerando o decreto n 9.645, de 03 de abril de 2020, do Governo do estado de
Goiás e a nota técnica da SES n 05/2020 de 03/04/2020. São elas:
1) As aulas presenciais continuarão suspensas até o dia 19/04/2020;
2) As aulas teóricas continuarão a serem desenvolvidas no ambiente virtual de
aprendizagem (teams) e as frequências computadas a partir da realização das
chamadas no horário normal das aulas;
3) As Avaliações Interdisciplinares Semanais (AIS) serão mantidas nos horários
programados, de acordo com o planejamento acadêmico de cada curso, no entanto,
serão realizadas via Forms, exclusivamente a distância (celular, tablet ou computador);
4) As aulas práticas (laboratórios, práticas em quadra e práticas hospitalares) serão
repostas, assim que retornarmos às atividades presenciais, sendo que o planejamento
para o desenvolvimento de tais aulas está sendo realizado e será apresentado em
momento oportuno;
5) Os professores continuarão à disposição dos discentes para o desenvolvimento das
atividades a distância, nos seus respectivos horários de aula, inclusive para responder
questionamentos dos mesmos;
6) Os colaboradores administrativos estarão à disposição dos docentes e discentes para
o suporte das atividades administrativas e acadêmicas;
7) Os colaboradores que apresentarem sinais e sintomas da infecção pelo Covid-19
(febre, coriza e fadiga muscular acompanhada de falta de ar) estarão dispensados das
suas atividades presenciais;
8) Os discentes que realizam estágios não obrigatórios em outras instituições, deverão
seguir as orientações do local de estágio;
9) Os coordenadores e supervisores acadêmicos estarão à disposição para os
esclarecimentos de quaisquer dúvidas em relação as estratégias institucionais.

Goiânia, 03 de abril de 2020.
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