
    
COMUNICADO OFICIAL DA DIREÇÃO GERAL AOS ALUNOS E PROFESSORES 

 
Assunto: Quarentena em função do COVID – 19 (Corona Vírus) 

 

 O Diretor Geral da Faculdade Católica de Anápolis, tendo em vista a epidemia causada 

pelo novo Corona Vírus  - COVID-19 e em atendimento ao Decreto Estadual 9633 de 13 de 

março de 2020, à Portaria 343 de 17 de março de 2020, à Nota de Esclarecimento do CNE 

publicada em 16 de março de 2020 e à reunião do Conselho Acadêmico realizada em 18 de 

março de 2020,  

RESOLVE: 
Adotar medidas de contenção do novo corona vírus no ambiente da Faculdade Católica 

de Anápolis. 

Para tanto, COMUNICA a todos os professores, alunos e funcionários do corpo 

técnico administrativo sobre as decisões aprovadas para a utilização das ferramentas de 

tecnologias institucionais para dar continuidade aos estudos domiciliares dos alunos 

matriculados nos curso de graduação ofertados por esta instituição.  

 De acordo com a legislação citada, a instituição poderá oferecer até 40% da carga 

horária de seus cursos presenciais na modalidade à distância, excepcionalmente nestes dias 

de pandemia pelo prazo de 30 dias, utilizando -  se das ferramentas que já possui e incluindo 

também as disponibilizadas pelo Google com o fim de garantir a continuidade dos estudos.   

Para atender aos alunos, a Faculdade Católica de Anápolis está se preparando através 

de treinamentos virtuais seguindo um cronograma de execução das tarefas, conforme segue:  

De 19 e 20 de março – Treinamento dos professores e coordenadores para dominar os 

sistemas Moodle, Hangout e google Classroom(o treinamento será feito via Hangout) 

Dia 19 de março: Publicação deste comunicado aos estudantes no site da instituição e 

outras meios tecnológicos.  
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Dia 22 de março: Cadastro dos alunos, atendimento por parte da equipe de tutores e 

familiarização com as ferramentas 

Dia 23  de março: início dos trabalhos pelos professores.  

Os alunos deverão acessar a página da Faculdade Católica de 

Anápolis(www.catolicadeanapolis.edu.br), entrar em Católica Virtual e acessar o passo a 

passo do sistema. Haverá tutorial no ambiente virtual que também será enviado, através das 

coordenações dos cursos, para o whatsapp da turma.  

A instituição disponibilizará um suporte, através do Whatsapp e email, para possíveis 

dúvidas ou dificuldade no manuseio das ferramentas.  

Whatsapp para suporte técnico: (62) 99451-4370 

suporteead@catolicadeanapolis.edu.br 

 A Faculdade Católica de Anápolis conta com o apoio e compreensão de todos os 

professores, funcionários e alunos na implementação do plano emergencial institucional. 

Atenciosamente, 

 


