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COMUNICADO 

Considerando a emergência de saúde pública, bem como o plano de 

contingência do Distrito Federal ampliado agora pelo Decreto nº 40.539/DF, que 

alterou a data limite das restrições para o dia 05 de abril de 2020. 

Considerando a necessidade de zelar pela saúde da comunidade acadêmica, 

dos funcionários da administração, do corpo docente e da comunidade em geral. 

Considerando a necessidade de adequação das atividades com a finalidade de 

cumprir o Decreto sem que ocorram prejuízos à comunidade acadêmica, a 

Faculdade Mauá de Brasília decide: 

1.Retomar as atividades acadêmicas a partir do dia 23 de março de 2020, 

na modalidade EaD, nos ambientes virtuais que estão sendo preparados e serão 

disponibilizados aos alunos, via plataforma, com Tutoria dos Professores de 

cada disciplina, possibilitando aos alunos a integralização da carga horária e 

assimilação do conteúdo de cada disciplina, de maneira que não haverá prejuízo 

pedagógico; 

2.As atividades das disciplinas do NPJ serão também desempenhadas na 

modalidade EaD, com a tutoria dos respectivos professores. 

3.As disciplinas de Estágios práticos serão retomadas tão logo haja possibilidade 

para tanto; 

4.Manutenção, das atividades previstas no calendário acadêmico das disciplinas 

que já estavam sendo ministradas a distância (EaD); 

5.Redução do horário de funcionamento administrativo das 09 às 17 horas; 

6.Manter suspenso o atendimento ao corpo discente, até o dia 05 de abril de 

2020, orientando que os alunos utilizem os meios digitais para 

solicitação/requerimentos; 

A Faculdade Mauá de Brasília monitora a crise do COVID-19 e está preparada 

para orientar a comunidade acadêmica. Além disso, acaso haja prorrogação do 

período de suspensão das atividades, os alunos não terão prejuízo acadêmico, 

pois, estamos atualizando nosso ambiente virtual para a devida e integral 

inserção do aluno com o monitoramento pelos professores.  

Com as medidas acima, evitaremos prejuízos acadêmicos e garantiremos a 

proteção da comunidade acadêmica. 

Desejamos uma quarentena tranquila, proteção e um retorno em breve à 

normalidade! 

A Direção 


