
 
 

COMUNICADO 16/03 AOS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA E ESTUDANTIL 

 

Resende, 16 de março de 2020. 

Prezados docentes, funcionários e alunos das Faculdades Dom Bosco e do Colégio de Aplicação,  

Vivemos momentos de necessária mobilização de cada um de nós em prol da Sociedade. Nossa 
Comunidade Acadêmica está alinhada aos esforços comuns de contenção da disseminação do CORONAVÍRUS 
(COVID – 19). Por outro lado, cabe-nos a sobriedade de entender que hoje não há meios seguros de prever 
os futuros acontecimentos e o tempo que teremos de conviver com esta nova realidade e que, o quanto 
possível, devemos preservar os processos educacionais, tão importantes para o nosso país e para toda a 
sociedade. 

 
Neste sentido, em alinhamento com as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

as orientações do Ministério da Educação, seus conselhos e a legislação vigente, a Direção das Faculdades 
Dom Bosco e do Colégio de Aplicação de Resende resolvem adotar as seguintes ações: 

 
1. Suspender as atividades presenciais de Ensino, Pesquisa e Extensão realizadas no campus da AEDB, 

que envolvam um grande número de estudantes, funcionários, professores ou convidados externos; 
 

2. Suspender o empréstimo de nossas instalações para a realização de quaisquer atividades externas; 
 

3. Definir o site da AEDB, o Portal Acadêmico e as Redes Sociais oficiais da instituição como ambientes 

oficiais de comunicação institucional; 
 

4. Solicitar a toda a comunidade acadêmica que se mantenha informada em relação às evoluções dos 

acontecimentos, acessando continuamente os ambientes citados no item 3; 
 

5. Os professores, alunos e funcionários receberão orientações específicas, por meio de comunicado 

presente no portal acadêmico (para professores e alunos) e afixado em nossas instalações (para 

funcionários). 

Na certeza de que, juntos, superaremos esse novo desafio, agradecemos a contribuição e os esforços 
de todos e desejamos que logo estejamos de volta às nossas atividades rotineiras, mais fortes e unidos. 
 

Cordialmente, 
 


