Esclarecimentos sobre Suspensão das Aulas – COVID-19
25 DE MARÇO DE 2020

A Mantenedora do Centro Paulista de Estudos em Agronegócio – CPEA, em
cumprimento à PORTARIA Nº 343 de 17 de Março de 2020, resolve suspender as
atividades acadêmicas presenciais no período de 16 Março a 04 de Abril de 2020,
considerando a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do
COVID-19.
Esclarecemos que a decisão foi obrigatoriamente tomada por motivo de força maior, e
que o CPEA preocupa-se com a saúde de seus alunos e colaboradores nesse período
delicado para todo o país e o mundo, por isso, de maneira pensada, coerentemente vem
seguindo todas as orientações pelas determinações das normativas do Governo Federal,
Governo Estadual e Prefeituras Municipais.
O CPEA gostaria de esclarecer ainda, que preocupados com a manutenção das
atividades acadêmicas, desenvolveu conteúdos de estudos para atendimento às
demandas pedagógicas dos alunos neste período por meio de contato virtual entre um
docente e os estudantes, sem prejuízo das atividades presenciais em curso (que serão
repostas em momento oportuno), ofertadas aos alunos regularmente matriculados,
conforme o Artigo 1º da Portaria 343 do MEC, e 17/03/2020, que resolve:
“Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e
comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação
superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235,
de 15 de dezembro de 2017.”

Com base nas determinações legais instituídas, nos colocamos à disposição de todo o
corpo docente e discente (professores e alunos), colaboradores, parceiros, fornecedores
e comunidade, para conduzirmos com coerência e lucidez esse momento delicado, e
preocupa-nos além das questões de saúde, qualquer atitude que visa aproveitar da
sensibilidade e fragilidade das pessoas durante a manutenção desse período de crise.
Orientamos ainda que fiquem atentos às notícias e mensagens em rede social, e
mantenham o senso crítico para filtrar toda informação em função da pandemia para
evitar colaborar com aqueles que estão explorando este momento caótico para
dificultar sua transição com lucidez.

Estamos à disposição.
Diretoria CPEA

