Comunicado Oficial
O Diretor da FAMASUL no uso de suas atribuições e acatando o Parecer
apresentado pelo CEPE ( Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ), emitido na
reunião ordinária de 08 de junho de 2017, comunica aos professores e alunos as
providências que serão adotadas para suprir os dias letivos que foram suspensos
no período: 29, 30 e 31 de maio e 01 de junho de 2017, devido a Situação de
Emergência Decretada no município dos Palmares e em outras cidades,
provocada pelas enchentes no dia 28 de maio de 2016, que atingiram diversos
municípios da Mata Sul e Agreste de Pernambuco e do norte das Alagoas.
Ficou então definido, devendo ser cumprindo por toda a comunidade acadêmica da
FAMASUL, as diretrizes a seguir:
1) No período de 12 a 22 de junho de 2017, os Chefes de
Departamentos/Coordenadores de Curso, realizarão um levantamento
sobre as disciplinas que estão com cargas horárias quase concluídas e as
disciplinas que há um elevado déficit em sua carga horária;
2) Terminado e computado esse levantamento até 22/06, serão priorizadas
aquelas disciplinas que apresentam prejuízos no cumprimento das aulas;
podendo inclusive, serem ofertadas em dias diferentes e substituindo as
disciplinas que estão praticamente concluídas;
3) Não haverá acréscimo de dias letivos e nem mudança no calendário,
devendo as aulas estarem concluídas no dia 13 de julho de 2017;
4) No diário de classe não deve ser registrado como dias letivos as datas: 29,
30 e 31 de maio e 01 de junho de 2017;
5) Por se tratar o Decreto de Situação de Emergência um Ato Governamental
que visa atender pessoas e propriedades, atingidas por uma catástrofe
natural, TODOS os trabalhos, exercícios, seminários, projetos relacionados
a Prática Pedagógica, ao PROUPE, ao estágio e demais atividades de
caráter pedagógico de qualquer disciplina dos cursos oferecidos, que tenha
ocorrido ou previsto para acontecer entre os dias 29 de maio até 08 de
junho de 2017, na hipótese de ter trazido ( ou que venha trazer ) algum
prejuízo para os estudantes, deve ser anulado e dado um novo prazo para
ser realizado.
Palmares, 12 de junho de 2017
FLÁVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Diretor da FAMASUL

Comunicado Oficial
O Diretor da FACIP no uso de suas atribuições, comunica aos professores e
alunos as providências que serão adotadas para suprir os dias letivos que foram
suspensos no período: 29, 30 e 31 de maio e 01 de junho de 2017, devido a
Situação de Emergência Decretada no município dos Palmares e em outras
cidades, provocada pelas enchentes no dia 28 de maio de 2016, que atingiram
diversos municípios da Mata Sul e Agreste de Pernambuco e do norte das Alagoas.
E ainda, por existir a necessidade de avaliar as ações acadêmicas em curso,
executadas pelos professores, orientamos as diretrizes a seguir para ser
cumpridas:
1) No período de 12 a 22 de junho de 2017, a Coordenadora do Curso de
Administração, realizará um levantamento sobre as disciplinas que estão
com cargas horárias quase concluídas e as disciplinas que há um elevado
déficit em sua carga horária;
2) Terminado e computado esse levantamento até 22/06, serão priorizadas
aquelas disciplinas que apresentam prejuízos no cumprimento das aulas;
podendo inclusive, serem ofertadas em dias diferentes e substituindo as
disciplinas que estão praticamente concluídas;
3) Não haverá acréscimo de dias letivos e nem mudança no calendário,
devendo as aulas estarem concluídas no dia 13 de julho de 2017;
4) No diário de classe não deve ser registrado como dias letivos as datas: 29,
30 e 31 de maio e 01 de junho de 2017;
5) Por se tratar o Decreto de Situação de Emergência um Ato Governamental
que visa atender pessoas e propriedades, atingidas por uma catástrofe
natural, TODOS os trabalhos, exercícios, seminários, projetos relacionados
ao PROUPE, ao estágio e demais atividades de caráter acadêmico de
qualquer disciplina dos cursos oferecidos, que tenha ocorrido ou previsto
para acontecer entre os dias 29 de maio até 08 de junho de 2017, na
hipótese de ter trazido ( ou que venha trazer ) algum prejuízo para os
estudantes, deve ser anulado e dado um novo prazo para ser realizado;
6) No dia 21 de junho (quarta-feira), no horário das 20h30min até às 22 h,
na Sala da Empresa Júnior, haverá uma reunião para TODOS os
professores do curso de Administração; entre os assuntos a serem tratados,
o resultado da reunião da ANP com prof. Vilmar. É importante a presença
de todos.
Palmares, 12 de junho de 2017
FLÁVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Diretor da FACIP

