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COMUNICADO  

 

Prezados alunos, professores e toda a comunidade acadêmica, a Faculdade do Baixo Parnaíba 

(FAP), após diálogo com professores, alunos e representantes do Comitê de Biossegurança 

institucional, e diante do expressivo aumento do número de casos e óbitos confirmados no município 

de Chapadinha e regiões circunvizinhas, deliberou por permanecer com aulas e demais atividades 

acadêmicas de forma remota, a priori, até o dia 15 de maio, onde a decisão será reavaliada pelos 

Conselhos Superiores da faculdade.  

A definição comunicada na data de hoje considera:  

 O Parecer nº 19 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que autoriza as atividades remotas 

no ensino básico e superior até 31 de dezembro de 2021 em todo o país;  

 O Decreto Estadual Nº 36.531 que, suspende a autorização para aulas presenciais em 

instituições de ensino;  

 O Decreto Estadual Nº 36.679 que fixa o dia 20 de abril de 2021 como data prevista para a 

vacinação contra a COVID-19 do grupo prioritário composto por trabalhadores da Educação.  

Ressalta-se que a imunização de professores contra covid-19 representa dias de esperança 

para todos aqueles que trabalham com educação e entendem a importância da presença dos alunos 

nas instituições de ensino, sendo a vacinação uma forma de dar segurança no retorno das aulas 

presenciais.  

A FAP, desde quando declarada a emergência em saúde pública, em março do ano passado, 

vem se reinventando para dispor de ferramentas que auxiliem no processo de ensino aprendizagem 

remoto, investindo em tecnologias da informação e comunicação adequadas e em políticas de apoio 

ao aluno.  

Só este ano, oportunizou-se o Plano Assistência ao Aluno e Exame de Suficiência, para realizar 

a busca ativa de alunos que, devido a pandemia, haviam desistido de seus cursos de graduação, foi 

ampliada a nossa Central de Atendimento, que agora possibilita comunicação via Whatsapp para o 

atendimento aos alunos, e através dos programas institucionais próprios de bolsas e financiamento, o 

PROFAP e o FESFAP, ofertou-se bolsas de estudo de até 50% para os novos alunos, incentivando o 

ingresso, principalmente dos jovens, no ensino superior. Tudo isso por que nós, da FAP, entendemos 

que o momento exige e inspira medidas de apoio, acolhimento e responsabilidade social.  

Assim, para que em breve possamos estar juntos novamente, pedimos a todos que cumpram 

os protocolos básicos de segurança: higienizem as mãos, usem máscaras, mantenham o 

distanciamento social e evitem aglomerações, só assim será possível um retorno seguro para 

professores, alunos e equipe gestora.  

Solicitamos ainda que toda comunidade acadêmica que se mantenha atenta aos comunicados 

institucionais. A FAP seguirá as orientações divulgadas pelas autoridades competentes e, com base 

nelas, atualizará suas medidas. 

Atenciosamente. 

Direção de Ensino 


