FUNCAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

COMUNICADO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO nº 09/2020

O Diretor do Colégio Universitário de Brusque, mantido pela Fundação Educacional de Brusque
- FEBE, com sede na Rua Dorval Luz, nº. 123, Bairro Santa Terezinha, Município de Brusque/SC,
CEP 88352-400 - Fone/Fax nº (47) 3211-7116 - home page https://colegio.unifebe.edu.br/ usando
das competências que lhe confere o artigo 10 do Regimento Escolar:
Considerando, a Pandemia do Coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial da
Saúde – OMS em 30 de janeiro de 2020, bem como as recomendações do Ministério da Saúde, os
Decretos Estaduais nº 509 e 515/2020, de 17 de março de 2020 e o Decreto Estadual nº 535, de 30
de março de 2020;
Considerando, as recomendações e orientações da Secretaria Municipal de Saúde contidas no
Decreto Municipal nº 8.555/2020, de 16 de março de 2020;
Considerando, a situação excepcional por que passa o Colégio UNIFEBE em razão das medidas
adotadas para a não disseminação do Coronavírus (COVID-19);
Considerando, os dispostos na Lei Federal nº 13.979/2020, de 06/02/2020 e no Parecer CEE/SC
nº 147/2020, de 25/03/2020;
Faz saber, por meio do presente COMUNICADO, que:
1. Ficam suspensas as aulas presenciais do Colégio UNIFEBE a partir de 18 de março de 2020
(quarta-feira).
2. Fica antecipado o Recesso Escolar (do mês de julho) para o período entre os dias 18 e 27 de
março de 2020.
3. Estão mantidas as aulas do Colégio UNIFEBE na modalidade não presencial (take-home) com
uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) a partir do dia 30 de março de 2020
(segunda-feira).
4. Está cancelado o Recesso Escolar e Administrativo do dia 09 de abril de 2020 (quinta-feira),
que passa a ser considerado um dia letivo com aulas não presenciais (take-home) e atividade
Home-Office aos colaboradores do Colégio UNIFEBE.
5. As avaliações presenciais previstas no Anexo Único do Regimento Escolar ficam igualmente
suspensas até o retorno normal das aulas presenciais.
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6. O Colégio UNIFEBE continua com suas atividades laborais em modo Home-Office enquanto
perdurar os regramentos estaduais e municipais que suspendem as atividades presenciais.
7. A partir do dia 13 de abril de 2020, retornam-se as atividades técnico-administrativas
presenciais do Colégio UNIFEBE.
8. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail secretaria@colegio.unifebe.edu.br ou, ainda,
pelo Whatsapp nº (47) 9 9149-9047.

Brusque, 01 de abril de 2020.

Claudemir Aparecido Lopes
Diretor
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