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PORTARIA NORMATIVA Nº 06/2020. 

 
 
Dispõe sobre normas e medidas excepcionais para 
realização de aulas, prática de estágio curricular 
supervisionado, atividades teórico-práticas e demais 
atividades acadêmicas presenciais, por meio de 
Tecnologias de Informação e Comunicação – por motivo 
de força maior e decorrente de situação adversa e de 
risco.  
 

 

Pe. Dr. Antonio Iraildo Alves de Brito, Diretor da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação -  

FAPCOM, situada na Rua Major Maragliano, 191 – Vila Mariana – CEP 04017-030, São Paulo – SP, 

inscrita no CNPJ 61.287.546/0041-57, mantida pela Pia Sociedade de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais nos Incisos I a XXVIII do Art. 17 - Capítulo VIII do Regimento Geral,  

Considerando a adoção de ações emergenciais seguindo as mais recentes orientações do Ministério 

da Saúde e da OMS;  

Considerando  a publicação da Portaria nº 544 do Ministério da Educação, que autoriza as 

instituições de Ensino Superior a adaptar as aulas presenciais para a comunicação remota até 31 de 

dezembro de 2020;  

Considerando os Decretos nº 64.881, 64.920, 64.946, 64.967, 65.032 de 2020 do Governo do Estado 

de São Paulo, Decretos que ainda possibilitam uma nova prorrogação;  

Considerando a prioridade maior de garantir a segurança e a preservação da saúde e da vida de 

alunos, professores e funcionários e de todos os membros da comunidade acadêmica no atual 

contexto, que impõe a todos esforço conjunto para combater, de forma consciente e responsável, 

o vírus que tem causado perdas irreparáveis em todo o mundo e de forma agravante no Brasil e na 

cidade de São Paulo; 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - A FAPCOM poderá, em circunstâncias excepcionais e por motivo de força maior que 
imponha impedimento à realização de aulas presenciais, ministrar suas aulas e demais atividades 
dos cursos presenciais por meio de tecnologias de informação e comunicação, observando-se a 
legislação educacional vigente e as diretrizes constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
aprovados pela FAPCOM. 
 
Artigo 2º - Pelas razões e circunstâncias descritas no Artigo 1º, a FAPCOM poderá vetar ou restringir 
o acesso às suas dependências físicas e aos serviços de setores da instituição, de forma parcial ou 
total, tais quais: salas de aula, biblioteca, laboratórios, secretaria, salas de atendimento e demais 
setores e departamentos, entre outros espaços físicos, tendo em vista assegurar a integridade física 
dos membros da comunidade acadêmica diante de risco por exposição e contato. 
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Artigo 3º - As medidas acima descritas, sendo aplicadas em contexto excepcional e respaldadas por 
limites e normativas legais e mediante pareceres técnicos de comissões e comitês constituídos, não 
implicarão em isenções de responsabilidades ora assumidas pelos membros da comunidade 
acadêmica, as quais deverão ser cumpridas nos limites dos protocolos e normativas excepcionais e 
dentro de suas obrigações e finalidades.  
 
Artigo 4º - As aulas ministradas por meio da tecnologia da informação e comunicação serão 
equivalentes às presenciais, conforme determinação da portaria do MEC, sendo computadas no 
calendário escolar como dias letivos, não invalidando desta forma o Diploma Universitário. 
 
Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as 
disposições em contrário. 
 

 

 

São Paulo, 08 de julho de 2020. 

 

______________________________ 
Pe. Dr. Antonio Iraildo Alves de Brito 
Diretor da FAPCOM 


