
 
Maringá, 30 de novembro de 2020. 

 
PORTARIA N. 05/2020 

 
A Direção Geral da Faculdade Eficaz,      
Centro Educacional Eficaz de Maringá e      
Instituto Politécnico Eficaz da Educação,     
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 decorrência ao novo coronavírus (COVID-19), recomendando:          
proibição de aglomerações; fechamento de escolas e outras medidas; restrições de           
transporte público; quarentena e/ou isolamento. 

Considerando as portarias do MEC que substitui as aulas         
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a pandemia do novo            
Coronavírus (COVID- 19). 

Considerando o estado de controle e prevenção do município de          
Maringá contra o COVID-19 vem desempenhando um controle de contágio do vírus            
em nossa região, mesmo não havendo data prevista para uma possível vacina. 

Considerando ofício do secretário da Saúde de Maringá, senhor Jair          
Biatto e o diretor em Vigilância sanitária Eduardo Alcântara que enviou ofício ao             
SINEPE/NOPR autorizando atividades presenciais da pós graduação e mencionando         
curso técnico. 

Considerando a resolução SESA n. 1231/2020 publicado em        
09/10/2020 autorizando a retomada gradativa das atividades extracurriculares        
presenciais em todo Estado do Paraná, sem prejuízo à continuidade das atividades de             
aulas não presenciais. 

Considerando decreto n. 1817/2020 da prefeitura de Maringá        
restringindo celebrações e atividades, bem como orientações da secretaria da          
vigilância sanitária. 

Considerando decreto n. 336/2020 da prefeitura de Umuarama        
publicado em 30/11/2020 com vigência imediata. 

Considerando decreto n. 1.840/2020 da prefeitura de Maringá        
publicado em 30/11/2020 com vigência imediata sobre medidas de enfrentamento da           
pandemia decorrente COVID19.  

 
A Direção Geral RESOLVE: 
 

Art. 1º - Manter por tempo indeterminado a suspensão das aulas presenciais, uso da              
biblioteca, como medida preventiva para redução da propagação do COVID-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 manutenção de restrição ao atendimento presencial da comunidade            
externa e alunos, sendo obrigatório agendamento, uso de máscaras no interior da            
instituição e demais medidas preventivas determinadas pelo ministério da saúde. Toda           
comunicação através de chat no site, whatsapp, e-mail e telefone será tido como             
regra. 
Parágrafo primeiro: O serviço de atendimento ao aluno terá capacidade para duas            
pessoas nas baias e uma aguardando, com agendamento prévio. A liberação para            
utilização aos sanitários será de responsabilidade do professor que está autorizado a            
liberação de no máximo uma pessoa por grupo, assim há possibilidade de circulação             
na instituição de no máximo 05 alunos por período. Por fim para atendimento             
financeiro será permitido apenas um pessoa no guichê de atendimento e quatro            
aguardando em fila, sempre com prévio agendamento. 
Parágrafo segundo: O Instituto Politécnico Eficaz da Educação, unidade Umuarama,          
seguindo determinação municipal terá o atendimento com horário diferenciado, entre          
09:00h às 17:00h de segunda-feira à sexta-feira, durante período 1º/12/2020 à           
14/12/2020, podendo ser alterado por força de lei municipal. 
Parágrafo terceiro: O Centro Educacional Eficaz de Maringá e Faculdade Eficaz,           
unidades em Maringá, terá como horário padrão de atendimento presencial, sendo           
08:00h às 17:00h de segunda-feira à sexta-feira, seguindo as regras do caput deste             
artigo. 
Parágrafo quarto: Os Polos da Faculdade Eficaz farão atendimento mediante          
agendamento e seguindo as regras de horário e procedimentos conforme legislação           
local.  
Parágrafo quinto: Os atendimentos presenciais poderão ser suspensos ou ter seus           
horários alterados conforme determinação do legislador ou órgão fiscalizatório         
responsável. 
Art. 3º - A fim de preservar a integridade física de nossos alunos e dos seus pares, a                  
regularizar a situação curricular de estágios e prática decorrentes da pandemia e            
atender ao público disposto a manter a retomada gradual das atividades presenciais,            
sendo alteradas as regras da portaria 04/2020. 
Parágrafo primeiro: Devido a expressa e imediata restrição de horários de           
prestação de serviço prevista no artigo 7º, inciso VI do decreto municipal 1.840/2020,             
as atividades práticas da unidade de Maringá das turmas noturnas e aos sábados             
estão suspensas por tempo indeterminado. 
Parágrafo segundo: Os alunos das turmas noturnas, caso tenham disponibilidade,          
poderão ser remanejados para aulas práticas do turno vespertino de acordo com a sua              
disponibilidade e vagas ofertadas. 
Parágrafo terceiro: As atividades de estágio serão mantidas, porém dependemos da           
oferta dos campos de estágio, havendo qualquer alteração o aluno será           
expressamente comunicado. 
Art. 4º - Todas as turmas concluintes, unidades de Maringá e Umuarama, estão com a               
cerimônia de colação de grau suspensas devido às restrições impostas pelo Executivo            
com relação à celebração e organização de eventos. Assim, sendo realizada           
autorização expressa da secretaria da vigilância sanitária da prefeitura correspondente          
a sua unidade, os alunos serão comunicados da data, local e escala de horários. 

 



 
Parágrafo único: O aluno que tiver concluído integralmente o curso - portanto, deve             
ter realizado integralmente estágio e atividades práticas - e precisar do certificado de             
conclusão de curso com urgência (exemplo: aprovação em concurso, emprego etc.)           
deverá realizar um pedido específico, via protocolo, solicitando antecipação da colação           
e expedição de diploma em caráter de urgência instruindo pedido com documento            
comprobatório. Isso porque o pedido deverá ser encaminhado a secretaria da           
educação para andamento do processo de certificação. 
Art. 5º - Havendo determinação de retorno das aulas presenciais pelo governo do             
Estado do Paraná, será expedida nova portaria regulamentando. 
Art. 6º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se              
somente as disposições em contrário das portarias anteriores. 

 
 

Direção Geral 
Amanda de Castro Chaves 

 

 


