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Prezado(a) Docente, 
 
 
 

Chegamos ao final do primeiro semestre de 2020. semestre totalmente atípico, para nós docentes, funcionários 

e. principalmente. nossos estudantes. na perspectiva do padrão "normal", a que estamos acostumados aqui no 
Unl-FACEF. 

 
Nos últimos anos, tivemos muitas coisas boas no nosso Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, 
como por exemplo, a façanha de sermos o MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO 
BRASIL; dentre outras vitórias, conquistas e prêmios dos departamentos, professores e estudantes. Vibramos, 
celebramos e comemoramos JUNTOS. 

 
Tivemos, também, algumas questões difíceis , como por exemplo, o falecimento de alguns estudantes (muita dor 
no coração), as fortes enchentes, o alagamento da nossa Biblioteca, "atentado à bombaª, cancelamento do 
ENEM, gerando repercussão em cadeia nacional, no Fantástico (por conta da forte chuva que alagou a cabine 
de força no dia da prova) e, como não esquecer do episódio da privatização. Enfim, foram muitas situações 

=alheias a nossa-atividade fim, mas de forma sóbria, com ética e coletivamente, superamos, JUNTOS. 
 

Iniciamos o ano de 2020, como sempre fizemos; reuniões de planejamento , revisão dos planos de ensino, 
programação de semanas de estudos, congressos, visitas técnicas, dentre outras atividades específicas de cada 
curso, tudo com muito carinho e zelo, para receber os calouros e os veteranos para mais um ano letivo. 

 

Porém, em meados de março, fomos surpreendidos por um vírus, que resultou na pandemia da COVID-19. 
Temido por ser algo novo, ceifando vidas pelo mundo afora e o mais grave, não ter vacinas ou protocolo médico 
para o tratamento. 

 
Seguindo recomendações das autoridades competentes, e no intuito de preservar vidas, suspendemos todas as 
atividades presenciais na nossa IES. Diante do cenário incerto, de quanto tempo seria a essa paralisação, várias 
reuniões e discussões acerca do assunto foram realizadas, questionávamos no sentido de aceitar ou enfrentar a 
situação. 

 

Assim, decidimos em apenas não nos conformar, e sim, aceitar que uma nova situação  estava posta e que 

deveríamos continuar, e nos reinventar. Colocamos uma vírgula e não um ponto final na história, que estava 
sendo narrada no momento. 

 
Mobilizamos toda a equipe e, numa ação orquestrada, replanejada pela Reitoria, chefias de departamentos, 

docentes e pelo  pessoal técnico administrativo, especialmente, o departamento de informática, em um curto 

período de tempo,  revisamos  o calendário  acadêmico e disponibilizamos solução tecnológica de infonnação e 
comunicação,  para  aulas teóricos-cognitivas,  com a  preocupação  da qualidade  e  buscando  preservar o ano 
letivo dos nossos estudantes e a saúde de todos em nossa IES. 

 

Você foi uma pessoa muitoImportante na situação. Diante de tudo isso, quero externar o meu \ncero 
agradecimento a você e a todos, em nome da Reitoria do Uni-FACEF, afirmar que, se conseguimos, com êxito, 

superar esse semestre, no contexto de um novo "normal", é porque JUNTOS, acreditamos, que podemos fazer a 

diferença. 

 

SOMOS Uni-FACEF. Resilientes. Docentes NOTA 1O! 
 

Se estamos impossibilitados do abraço presencial, como forma de agradecimento, receba nosso abraço 
simbólico, acolhedor e repleto de carinho. 

 
Desejo saúde e que Deus nos abençoe sempre. Até breve. 

Obrigado. 
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