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COMUNICADO 

 

Aos(Às) Alunos(as) e Docentes das Instituições Nova Esperança 

 

As Instituições Nova Esperança, diante do enfrentamento ao novo coronavírus, vêm 

adotando uma série de medidas preventivas e protetivas voltadas à sua comunidade acadêmica, 

em conformidade com o Calendário Acadêmico do semestre letivo de 2021.1. 

Nossas instituições tomaram todas as medidas necessárias e estão aptas para o retorno 

imediato das suas atividades acadêmicas de maneira presencial, por serem especializadas na 

oferta de cursos predominantemente da área da saúde e possuirmos em nossos quadros 

profissionais extremamente capacitados e qualificado para fornecer o suporte a esse retorno. 

Foram realizadas capacitações voltadas à biossegurança junto a todos os funcionários das 

instituições (técnicos e docentes) bem como houve adequação de toda infraestrutura para 

receber, desde 2020.2, os nossos discentes e docentes presencialmente, de acordo com as 

medidas preconizadas em nosso Plano de Contingência (disponível em www.facene.com.br), bem 

como de acordo com o decreto municipal nº 9.671/2021 de 18 de janeiro de 2021 e a Portaria 

MEC nº 1096 de 30 de dezembro de 2020.  

Com base e, de acordo com o citado decreto municipal, a direção das instituições tomou 

a decisão de iniciar o semestre letivo 2021.1 em 18/01/2021 do Internato Médico integralmente 

presencial da Famene e em 26/01/2021 das turmas concluintes e pré-concluintes da Facene de 

forma presencial, e os demais períodos da Facene/Famene na modalidade remota síncrona a 

partis do dia 26/01/2021, conforme calendário acadêmico disponibilizado.  

Conforme o decreto municipal nº 9.671/2021, as aulas presenciais seriam retomadas em 

01/03/2021, respeitando todas as medidas de biossegurança de acordo com esse decreto e o 

nosso Plano de Contingência. 

Contudo, a despeito das medidas promovidas pelo poder público para o enfrentamento à 

pandemia por SARS-COV-2 no estado da Paraíba, a região metropolitana de João Pessoa vem 

constatando uma elevação significativa da taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI 

destinados ao tratamento de pacientes com covid, tanto do setor público quanto do privado, 

associada à comprovada circulação na Paraíba de novas variantes do vírus com maior capacidade 

infectante, que poderá levar o sistema de saúde ao estado de colapso. 

Isto pode ser comprovado na NOTA TÉCNICA – 19ª AVALIAÇÃO NOVO NORMAL PB 

desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba - Plano para Construção de um Novo 

Normal na Paraíba - para análise situacional e evolutiva da Pandemia da COVID-19 no Estado da 

Paraíba e recomendações necessárias para contenção da recrudescência da pandemia, 

considerando o início da estratégia de vacinação para a covid-19 em todo estado liberada em 22 

de fevereiro. 
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Nesse sentido, o poder público, através de seu Decreto nº 9.685/2021 de 23 de fevereiro 

de 2021 impôs novas medidas restritivas com o objetivo de desacelerar o ritmo de contágio do 

novo coronavírus em nossa região. Tais medidas que vão do dia 24 de fevereiro a 10 de março 

acabam por adiar o retorno das nossas atividades presenciais.  

As instituições Nova Esperança reafirmam o seu compromisso com a formação de 

excelência dos profissionais que põe no mercado, sem atraso no tempo destinado para a sua 

formação. Nesse sentido, informamos as estratégias pedagógicas adotadas por esta IES neste 

momento em que perduram as medidas de isolamento social, o documento a seguir explica 

minuciosamente como se dará a execução do semestre letivo 2021.1.  

 

1. Acerca dos(as) discentes concluintes e pré-concluintes - Facene 

 

As atividades previstas para os discentes concluintes e pré-concluintes da permanecem 

inalteradas, com a oferta presencial dessas atividades e estágios curriculares, conforme Portaria 

SMS nº 041/2020 de 04 de agosto de 2020. 

 

2. Acerca do funcionamento do Internato Médico - Famene 

 

A realização das atividades e estágios curriculares do internato médico pré-concluintes e 

concluintes (P9, P10, P11 e P12) seguem inalteradas, permanecendo de maneira presencial, 

conforme Portaria SMS nº 041/2020 de 04 de agosto de 2020. 

 

3. Acerca das aulas 

 

O início das atividades dos cursos de graduação e Tecnólogo da FACENE e da FAMENE 

de turmas não concluintes e, para os discentes regularmente vinculados ao semestre de 2021.1, 

cada um em seu devido curso, período, turma e horários, ocorreu de forma síncrona (ao vivo) 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e através do Google Meet desde o dia 26/01/2021. 

Porém, de acordo com o novo Decreto nº9.685 de 23 de fevereiro de 2021 as aulas continuarão a 

ser realizadas via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e através do Google Meet, 

obedecendo a mesma sequência de aulas do horário presencial.  

Os docentes registrarão a frequência dos(as) discentes durante as aulas ao 

vivo, com duração de 50 minutos cada.  

No turno da manhã, como tradicionalmente ocorria, as aulas iniciarão das 7h30 às 

9h10. Sendo esse tempo correspondente a 2 (duas) aulas, com um intervalo de 20 (vinte) 

minutos, das 9h30 às 12h, configurando mais 3 (três) aulas.  

No turno da tarde: início das 13h30 às 15h10 (2 aulas); intervalo de 20 minutos, das 

15h30 às 18h, mais 3 aulas. 
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No turno da noite: início das 18h30 às 20h10 (2 aulas); intervalo de 10 minutos, das 

20h20 às 22h, mais 2 aulas. 

As aulas ministradas ao vivo estarão disponíveis após 72 horas para revisão dos 

conteúdos, ficando assim acessíveis ao(à) aluno(a) na plataforma AVA. Haverá atividades 

integradoras entre os(as) discentes, como fóruns de debate ou questões norteadoras para cada aula 

dada e postada. 

O(A) discente deverá acessar diariamente o AVA e localizar o curso referente ao 

componente curricular previsto em cronograma para aquele dia/turno/horário. Nesse ínterim, 

haverá o link para o Meet, onde docente e discentes deverão ingressar. O(A) professor(a) será 

responsável por iniciar e finalizar a gravação da aula, que posteriormente será disponibilizada no 

AVA, e posteriormente o(a) docente a enviará ao Nupetec através de formulário específico. A 

duração das aulas será a mesma prevista no cronograma. 

Para o Curso de Medicina da Famene, as turmas que ficarão sob esse novo regime serão 

do P1 ao P8 (do 1º ao 4º ano do curso), ficando suspensas as atividades práticas.  

Para os cursos da Facene, todas as atividades permanecerão remotas, ficando 

suspensas as atividades práticas.  

 

4. Do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA  

 

O endereço para acesso ao AVA permanece inalterado (https://virtual.facene.com.br/), e 

integrado à caderneta on-line (AcadWeb), os usuários e suas respectivas senhas para acesso serão 

os mesmos do Acadweb, assim, unificando o acesso e evitando duplicidade de usuários. 

Aquele(a) discente que enfrentar qualquer dificuldade em acessar o AVA ou AcadWeb 

deverá entrar em contato através do formulário: https://bit.ly/suportenupetec. 

 

5. Retorno das Atividades Presenciais 

 

As Faculdades Nova Esperança estão atentas às orientações dos órgãos governamentais 

acerca das fases de abertura responsável das instituições de ensino. Esperamos e confiamos que a 

situação epidemiológica do país, e particularmente em nosso estado, seja normalizada e que 

possamos retornar às nossas atividades presenciais brevemente, conforme o poder público 

determinar em novo decreto municipal/estadual. 

Agradecemos a compreensão e apoio incondicional da comunidade acadêmica, e nos 

colocamos à disposição para sanar possíveis dúvidas através dos nossos canais de comunicação. 

 

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 
Eitel Santiago Silveira                                        Carolina Santiago Silveira P. Araujo  
            Diretor                                                                          Secretária Geral 


