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FATEC FERRAZ DE VASCONCELOS

COMUNICADO AOS ACADÊMICOS DA FATEC FERRAZ DE VASCONCELOS
Atendendo a determinação do Governo do Estado de São Paulo e do protocolo sanitário
institucional do Centro Paula Souza, a Fatec Ferraz deverá iniciar as suas aulas de forma
remota a partir do dia 28/07/2021, utilizando-se a plataforma da Microsoft Teams a fim de
garantir o oferecimento de todas as disciplinas e o acesso a todos os alunos que estejam
assistindo as aulas de forma remota e/ou presencial na Unidade.
A Fatec Ferraz deverá iniciar a partir do dia 02 de agosto um retorno gradual as aulas
presenciais. Para isso, a Comissão de Retorno Presencial da Unidade elaborou um cronograma
com as datas e as disciplinas de cada curso que terão atividades presenciais e será divulgada
nos canais de comunicação da Fatec Ferraz. Considerando que a imunização está ocorrendo
paulatinamente, estamos priorizando o retorno inicial e escalonado ao longo desse semestre
apenas com os docentes que já foram imunizados com as duas doses ou dose única.
Compreendemos que os alunos na sua maioria, ainda não foram contemplados com a
imunização, portanto a adesão presencial será voluntária, podendo optar por continuar com as
aulas remotas até que seja concluído o cronograma de vacinação.
O controle da presença será realizado pela plataforma Microsoft Teams.
A fim de garantir a segurança de nossa comunidade acadêmica, faremos a aferição da
temperatura dos alunos na entrada da Unidade, apenas em dois horários, visto a disponibilidade
de funcionários, a destacar:
Das 7: 15 h às 7:50 h (antes do primeiro módulo) e das 9:10 h às 9:25 h (período da manhã) alunos do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas-ADS;
Das 18:45 h às 19:30 h (primeiro módulo) e das 20:35 às 20:50 h (período noturno) - alunos
dos cursos de Gestão da produção Industrial e alunos do quinto e sexto semestre do curso do
ADS.
Pedimos encarecidamente para que não ocorram atrasos nos horários de aferição de
temperatura, visto que não será permitida a entrada dos alunos após esses horários
determinados pela Unidade.
Atualizaremos a escala das aulas presenciais das disciplinas de ambos os cursos na Unidade,
semanalmente.

Fernando Juabre Muçouçah
Diretor da Unidade
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