
 

 

Maringá, 18 de março de 2020. 

 

 

PORTARIA N. 01/2020 

 

A Direção Geral da Faculdade Eficaz e 

Centro Educacional Eficaz de Maringá, 

no uso de suas atribuições legais, lança 

a presente portaria regulamentando as 

medidas já adotadas de prevenção  

Considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) em 11/03/20 em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), com a previsão das seguintes medidas de saúde pública para 

diminuição da transmissão de doenças infecciosas sem vacina ou tratamento 

farmacológico específico, recomendando a sua adoção em relação à COVID-19: 

proibição de grandes aglomerações; fechamento de escolas e outras medidas; 

restrições de transporte público e/ou de locais de trabalho e outras medidas; quarentena 

e/ou isolamento. 

Considerando a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, que estabelece as 

medidas para enfrentamento de emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), visando a proteção da 

coletividade. 

Considerando a portaria n. 343 de 17/03/2020 do MEC que  substitui 

as aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a pandemia do novo 

Coronavírus (COVIT- 19). 

Considerando o decreto estadual do Governo do Estado do Paraná n. 

4.230/2020 que determinou suspensão de eventos abertos ao público de qualquer 

natureza, suspensão de aulas, visitas a teatros, bibliotecas, dentre outras ações com 

intuito de combater proliferação do COVIT-19. 

Considerando o Comunicado de 17/03/2020 da Secretaria da 

Educação do Estado do Paraná com medidas de enfrentamento contra o coronavírus, 

incluindo a suspensão das aulas em todas as instituições de ensino estaduais, privadas 

e escolas especializadas parceiras. 

Considerando os decretos municipais de Maringá n. 436/2020, 

461/2020, 462/2020, 463/2020 e 464/2020 instituídos com propósito exclusivo de 

combater a contaminação do Coronavírus, proibindo qualquer prestação de serviço 

presencial, exceto mercados, farmácias e postos combustíveis. 

A Direção Geral RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar a suspensão das atividades letivas e de eventos com aglomeração 

de pessoas, a partir de 18 de março de 2020 de forma gradual, como medida preventiva 

para redução da propagação do COVIT-19, e a adoção de medidas convenientes e 

oportunas visando a mitigação de danos decorrentes da situação de emergência em 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus em fase de 

transmissão comunitária, visando a proteção individual e da coletividade. 



 

 

Art. 2º - Determina a suspensão de atendimento presencial da comunidade externa e 

alunos. Toda comunicação será realizada através de chat no site, whatsapp, e-mail e 

telefone. 

Art. 3º - As orientações oficiais e as informações serão atualizadas e divulgadas no 

Portal do Aluno, site da instituição e redes sociais.  

Art. 4º -  Atividades  como estágio obrigatório, colação de grau e provas também estão 

suspensas, sendo as novas datas e calendário escolar disponibilizados em momento 

oportuno., com intuito de realizar a compensação da carga horária correspondente. 

Parágrafo único: As provas serão aplicadas no retorno das aulas presenciais, mantendo-

se o previsto no Plano de Ensino de cada curso. 

Art. 5º -  As aulas, trabalhos, estudos de casos e fóruns serão disponibilizados no 

formato digital através da modalidade a distância, através do portal do aluno, 

disponibilizado no  site da instituição.  

Parágrafo primeiro: Toda comunicação entre alunos e professores deverá ser realizada 

através dos canais disponibilizados pela instituição, estado vedado comunicação 

através de redes sociais (instagram, Facebook), whatsapp privado, sem autorização 

expressa do estabelecimento de ensino. 

Parágrafo segundo:Serão criados grupos no whatsapp pela coordenação do curso, que 

será utilizado exclusivamente para passar o conteúdo e realizar interação sobre a 

disciplinas.  

Art. 6º - A presença do aluno será lançada conforme sua participação/interação nas 

atividades propostas e visualização das aulas na plataforma digital. 

Art. 7º - As datas finais de suspensão de atividades constarão de forma indicativa nos 

Comunicados e serão analisadas e revistas conforme conjuntura epidemiológica, 

monitorada, em tempo real, pela instituição e seguindo orientações das autoridades 

sanitárias e governamentais. 

Art. 8º - O aluno fica ciente que as parcelas/mensalidades não estão suspensas, pois o 

contrato é de prestação de serviço, sendo que atendimento e as aulas continuam, mas 

na modalidade à distância. 

Art. 9º  - Levando em consideração que as aulas estarão temporariamente no formato 

EAD. Todo material disponibilizado na plataforma, subentendidos estes como as 

apostilas, livros, periódicos, materiais audiovisuais ou outros, que tenham a mesma 

natureza didático/pedagógica, fornecidos pela instituição para cumprir com o plano de 

ensino, os mesmos se encontram protegidos pela legislação de proteção dos DIREITOS 

DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, razão pela qual é terminantemente PROIBIDA 

qualquer modalidade de reprodução. 

Parágrafo primeiro: A infração desta cláusula corresponde a violação de direitos 

autorais, ficando submetidos a todas as sanções aplicáveis à espécie, inclusive rescisão 

imediata do contrato de prestação de serviço, respondendo ainda pelos danos a que 

derem causa ao autor da obra ou ao próprio contratado, inclusive de natureza moral. 

Parágrafo segundo: A violação, uso indevido e/ou invasão de ambientes virtuais, ainda 

que sem praticar as infrações penais e cíveis, será tida como infração contratual, 

respondendo o aluno, por todo ônus decorrentes da ilicitude praticada, sujeitando-se à 

rescisão do presente contrato. 



 

 

Art. 10º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

 
Direção Geral 

Amanda de Castro Chaves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


