
 

 

Curitiba, 28 de julho de 2020. 

COMUNICADO 1 – 2020-2   

 

Prezados estudantes, 

 

bem-vindos ao 2º Semestre letivo de 2020! 

Dia 03 de agosto voltaremos para as atividades acadêmicas do segundo 

semestre. Gostaríamos de recebê-los na sede da Faculdade Herrero para as 

aulas presencias, mas no momento o isolamento social é obrigatório para 

contermos o Coronavírus. 

A Portaria nº 544 do MEC e o Parecer nº 11/2020 do CNE nos dão suporte para 

continuarmos com as aulas remotas até 31 de dezembro de 2020, se necessário, 

cumprindo pelo menos 75% dos estágios, laboratórios e clínicas. Mas 

esperamos voltar em setembro com as aulas presenciais.  

A Faculdade Herrero já adequou toda a estrutura física com normas de 

biossegurança para o retorno às aulas. Nossas aulas remotas no primeiro 

semestre foram muito elogiadas por vocês, estudantes. Continuaremos com a 

mesma qualidade de ensino Conceito Máximo no MEC. As aulas remotas 

continuam com os mesmos professores das disciplinas e nos mesmos horários 

das aulas presencias. 

Caso você precise ir à Faculdade, não esqueça de usar máscara, lavar as mãos 

com água e sabão ou usar o álcool gel, além de manter o distanciamento social. 

A infraestrutura da Faculdade já está preparada com distanciamento entre 

cadeiras e carteiras bem como com barreiras mecânicas nas Secretarias e 

Clínicas, além de contar com álcool em gel em todas as dependências. Todos 

os colaboradores usam máscara e estão orientados a manter distanciamento 

social. 



Para falar com os departamentos use preferencialmente os seguintes canais de 

Whatsapp: 

• Secretaria e Administração do Sistema Acadêmico: 99932-0307 

• Tesouraria: 99136-5287 

• Coordenação Acadêmica: 99808-0450 

• Comercial: 99808-0020 

• Recursos Humanos: 99808-0567 

• Biblioteca: Ramal 2020 

• Suporte à Informática (TI): Ramal 238 

 

Pedimos um pouco mais de paciência até que as autoridades públicas autorizem 

a volta das aulas presencias, com segurança. Estamos longe e perto ao mesmo 

tempo. Nos vemos todos os dias através dos nossos coordenadores, 

professores e colaboradores. 

Como diretor da Faculdade Herrero desejo a todos um excelente 2º Semestre.  

Atenciosamente, 

Sergio Herrero Moraes 
Diretor Geral 


