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Recanto Maestro, 17 de março de 2020

Nota Oficial Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) e
Fundação Antonio Meneghetti (FAM) – nº 05/2020
A Faculdade Antonio Meneghetti e a Fundação Antonio Meneghetti, atentas à
evolução do quadro internacional e nacional do coronavirus (COVID-19), vêm por meio
desta nota oficial comunicar que estão tomando as seguintes medidas:
Medidas para a Antonio Meneghetti Faculdade:
- A Antonio Meneghetti Faculdade suspende suas atividades acadêmicas e
extracurriculares em todo o campus da instituição, a partir das 13 horas do dia 17 de
março de 2020, até o dia 29 de março de 2020;
- As atividades presenciais dos departamentos administrativos da instituição
também estão suspensas a partir das 13 horas do dia 17 de março de 2020, até o dia 29
de março de 2020. A manutenção das atividades do departamento será organizada com
os respectivos responsáveis dos setores.
- Estas medidas são válidas para os cursos de graduação, pós-graduação e cursos
de extensão;
- A manutenção dessa medida será avaliada diariamente pelo Comitê
Institucional de Prevenção e poderá ser alterada conforme novas orientações dos
órgãos competentes.
- Toda e qualquer nova atualização será publicada apenas pelos canais oficiais da
Antonio Meneghetti Faculdade;
- As coordenações de cada curso farão contato diretamente com os alunos e
professores para organizar como acontecerão as atividades durante este período.
Medidas para a Fundação Antonio Meneghetti:
- A Fundação Antonio Meneghetti suspende a atividade de todos seus projetos a
partir das 00 hora do dia 18 de março de 2020, até o dia 29 de março de 2020;
- A manutenção dessa medida será avaliada diariamente pelo Comitê
Institucional de Prevenção e poderá ser alterada conforme novas orientações dos
órgãos competentes.
- Toda e qualquer nova atualização será publicada apenas pelos canais oficiais da
Fundação Antonio Meneghetti.
Responsabilidade, consciência e serenidade: este é o principal modo de
superarmos este momento.
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