
 
 

PORTARIA Nº 33/2021 – CONSUP 

Suspende as aulas presenciais na 
FAN - Faculdade de Administração e 
Negócios mantida pela OFM Systems e dá 
outras providências. 

 
 

O Presidente da OFM Systems, mantenedora da FAN – Faculdade de 
Administração e Negócios, tendo em vista as últimas determinações contidas em 
decreto do Governo do Estado de Alagoas sobre a situação sanitária decorrente 
da pandemia do COVID-19, 

Considerando a alteração da matriz de risco epidemiológico, avançando 
para as fases chamadas vermelha na capital do Estado e demais regiões, 

Considerando, ainda, a recomendação do protocolo sanitário do toque 
de recolher as 21:00h onde todo cidadão deverá estar em casa exceto os que 
realizam funções essenciais, e a suspensão dos transportes intermunicipais e a 
preocupação desta instituição para com a saúde da comunidade acadêmica e 
as cautelas que devem ser adotadas para o enfrentamento da pandemia 
provocada pelo novo CORONAVIRUS,  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º.  Suspender as atividades discentes presenciais na FAN - Faculdade de 
Administração e Negócios, até que a situação epidemiológica seja contida pelos 
órgãos competentes e os decretos governamentais sejam favoráveis ao retorno 
presencial. 
 

Art. 2°. Os cursos de graduação manterão atividades substitutivas síncronas (ao 
vivo), através do ensino remoto pela plataforma TEAMS, com o uso on line da 

rede de internet e outras formas de interação, cujos resultados se revelam 
eficiências e de efetivo resultados.  
 
Art. 3°. A Direção da FAN – Faculdade de Administração e Negócios, de 
acordo com a variação das medidas sanitárias que forem adotadas pelo Governo 
e Prefeitura de Maceió, fará a reavaliação periódica desta decisão e editará as 
normas supervenientes de necessidade e conveniência que se façam 
necessárias de acordo com a evolução dos decretos.   
 
Art. 4°. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Maceió, 17 de março de 2021 

 
Presidente da OFM Systems 

Mantenedora da FAN - Faculdade de Administração e Negócios  


