
                         

                         FAMEPLAN – Faculdade Metropolitana do Planalto Norte 

  Credenciamento conforme Portaria nº 527 de 30/04/2008 (DOU. 02/05/2008) 

Mantenedora: SEPLAN – Sociedade Educacional do Planalto Norte 

 

Palavra da Superintendência. 

 

Vivemos tempos desafiadores, onde a conscientização, empatia e o pensamento 
coletivo nos definem como indivíduos e como organizações. 

Sabemos dos desafios neste momento de isolamento social, das dúvidas que 
surgem a cada momento, das decisões difíceis que precisam ser tomadas. 

Se antes da crise do COVID-19 o cenário da economia brasileira já era 
desafiador, agora a preocupação com nossos alunos se torna a nossa principal 
preocupação.  

Sem dúvida, este é o maior desafio que já vivemos e acreditamos que, como 
Instituição de Ensino Superior, temos um papel fundamental. Entendemos ser 
um papel que vai além da visão comercial e de negócio, trata-se de um papel de 
cunho social, coletivo. 

Desta forma, atendendo a Portaria nº 345, publicada no Diário Oficial da União 
DOU nº54-D, de quinta-feira, 19/3/2020, Seção 1 - Extra, Página 1, que trata 
da substituição de aulas presenciais diante da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19), a FAMEPLAN optou por manter o calendário do semestre, 
utilizando-se do Portal Fameplan e de  outros meios tecnológicos a fim de não 
prejudicar o Semestre de aulas tampouco deixar nossos alunos sem assistência. 
As medidas tomadas pela FAMEPLAN estão especificadas no Ofício 03/2020 
encaminhado ao Ministério da Educação e que se encontra disponível na página 
inicial do site da instituição. 

Ressaltamos ser esta uma situação temporária e que exige de todos nós cautela 
e paciência. Não é hora de tomarmos decisões apressadas e impensadas em 
tampouco deixar que o medo e a incerteza atrapalhem nossos objetivos. A 
Superintendência, juntamente com a Coordenação de Curso e o Corpo Docente 
da FAMEPLAN estão à disposição para ajudar nossos acadêmicos em todas as 
suas necessidades e limitações, e todos os casos serão analisados um a um 
sejam de ordem pessoal, acadêmica ou financeira. 

 
O momento exige união e perseverança. Não sabemos quanto tempo esta crise 
irá durar, mas sabemos que a união em torno de um objetivo comum nos tornará 
mais fortes e mais resilientes ao final dela. 

Lembrem-se que nossos antepassados tiveram que ir à guerra, lutar, morrer e 
matar nas trincheiras. Enquanto isso, a nós cabe neste momento termos 
paciência e resiliência para enfrentar um inimigo invisível a fim de preservarmos 
o bem-estar nosso e daqueles que amamos. 

Seguimos firmes em nosso propósito de promover o desenvolvimento e a 
evolução das pessoas por meio da educação, seja em águas tranquilas ou 
turbulentas. 

É hora de darmos as mãos! 
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Prof. Rosane Godoi. 

  

 


