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Sobre a reorganização do Calendário Escolar da FDV em decorrência da 

pandemia associada ao novo Coronavírus - COVID-19 

(Atualizado em 18 de maio de 2020) 

 
Com o advento da pandemia associada ao novo Coronavírus - COVID-19, a 

Faculdade de Viçosa - FDV -, ouvido seu Comitê Gestor Emergencial, instituído 

com vistas a monitorar e discutir a evolução da Situação de Emergência em 

Saúde Pública no Brasil, de comum acordo com a Coordenação de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPE - e os Coordenadores de Cursos da FDV, e 

considerando o Decreto da Prefeitura Municipal de Viçosa no 5.430/2020 [1], 

de 15/3/2020, e o Decreto Complementar da Prefeitura Municipal no 

5.435/2020 [2], de 18/3/2020,” suspendeu suas atividades acadêmicas 

presenciais de seus cursos de graduação no período de 16 a 28/3/2020. 

A partir de 30/3/2020, considerando a situação de isolamento social imposto 
pelos Órgãos Oficiais e, também, a Portaria MEC no 343 [3], de 17/3/2020, 

alterada pela Portaria no 345 [4], de 19/3/2020, as atividades acadêmicas da FDV 

foram reativadas, com a substituição das aulas das disciplinas presenciais, em 

andamento, por aulas utilizando meios e tecnologias de informação e 

comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, de que trata o 
art. 2º do Decreto no 9.235 [5[, de 15 de dezembro de 2017; a Portaria MEC no 

395 [6], de 15/4/2020; a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de 

Educação/MEC [7], de 18/3/2020; a Portaria MEC no 473, de 12/5/2020; o 

Parecer CNE/CP no 5/2020 [8], de 28/4/2020; e a Portaria MEC no 473 [9], de 

12/5/2020; resultando na elaboração de um CALENDÁRIO ESCOLAR DO 

PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2020 adaptado face à Pandemia da 

COVID-2019, em anexo, com a previsão de 100 (cem) dias letivos, o que 

possibilita o cumprimento das cargas horárias das unidades de ensino que estão 

em oferta neste primeiro semestre letivo de 2020. 

Fica esclarecido que eventuais atividades práticas inviáveis de serem 

realizadas com as tecnologias de informação e comunicação disponibilizadas, 

serão ofertadas em momento adequado, em datas que serão informadas tão logo 

haja previsibilidade para tal, conforme as regras inerentes à situação de 

isolamento social. 

Desta forma, em momento tão delicado da saúde global, a FDV reitera seus 

compromissos com os alunos, no sentido de minimizar os efeitos sobre os 

mesmos, a partir da ação solidária e eficiente dos membros de seu corpo docente 

e de seus funcionários técnico-administrativos, os quais estão fazendo todo 

esforço no sentido de minimizar os impactos desta Situação de Emergência na 

formatura, no tempo de conclusão do curso e na administração da FDV. 

Salientamos que fatores externos poderão exigir alterações neste calendário. 

Agradecemos a compreensão de todos. 

 
Prof. Heleno do Nascimento Santos 

Diretor Geral da Faculdade de Viçosa  
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