COMUNICADO FMT
SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
Considerando todas as recomendações do Ministério da Saúde, diante da
declarada pandemia do COVID-19, bem como o Decreto nº 020, de 22 de março de
2020, do Prefeito Municipal de Ilhéus, que determinou a suspensão de todas as
atividades dos estabelecimentos comerciais de qualquer seguimento a partir das 15
(quinze) horas do dia 23/03/2020, além da suspensão do transporte coletivo a partir
da primeira hora do dia 24/03/2020, a Faculdade Madre Thais – FMT vem informar
que os ATENDIMENTO PRESENCIAIS ESTÃO SUSPENSOS na sede e em todos os
anexos.
É importante ressaltar que as aulas estão sendo ministradas remotamente, nos
dias e horários das referidas disciplinas, a partir das definições/orientações do
Ministério da Educação.
Continue atento, e acesse diariamente os canais oficiais da FMT: site, portal do
aluno e redes sociais para orientações adicionais e atualizações sobre qualquer
mudança de cenário
A liberação de matrícula e DRI para ida ao banco dos pré-selecionados pelo
Fies serão prorrogadas por mais 30 dias. A matrícula dos candidatos selecionados
do ProUni da Lista de Espera acontecerá assim que retornarmos as aulas.
O pagamento dos boletos poderão ser efetuados online ou via transferência
bancária para as seguintes contas:
SICREDI
Agência: 2103
Conta: 05358-9
BRADESCO
Agência: 3519
Conta: 38460-7
BANCO DO BRASIL
Agência: 0019-1
Conta: 33685-8
Seguem os canais de comunicação dos setores acadêmico e financeiro, no
caso de eventuais esclarecimentos, sendo importante destacar que os serviços dos
referidos setores continuarão sendo ofertados à comunidade acadêmica, inclusive, os
pagamentos das mensalidades poderão ser efetuados via transferência bancária, nas
próprias contas dos respectivos boletos e/ou através daquelas que serão
disponibilizadas no site da faculdade.
Setor Acadêmico:
Responsável pelo atendimento: Roberta Nascimento
Telefone: 73-98804-6812
secad@faculdademadrethais.com.br

Setor Financeiro:
Responsável pelo atendimento: Wilse Bransford
Telefone: 73-98844-0166
sefin@faculdademadrethais.com.br
Setor de Convênio
Responsável pelo atendimento: Inês Santos
Telefone: 73-98815-2898
Inesmsantos_@hotmail.com
Suporte Técnico aos professores/coordenadores:
Responsáveis:
Júnior TI: 73-98825-7001
Janine: 73-99177-7564
Horário de atendimento: 09 às 12:00 horas e 14 às 20:00horas

Para garantir o cumprimento do semestre letivo, sem prejuízos pedagógicos,
as aulas presenciais estão sendo ministradas remotamente, nos dias e horários das
referidas disciplinas.
Nos dias e horários, os professores entrarão em contato via e-mail, WhatsApp,
Classroom, Hangouts, etc. e enviarão material online, ficando a disposição para sanar
as dúvidas.
Professora Cristiane do Núcleo Sócio Pedagógico- NAP, estará à disposição
pelo WhatsApp 988133001.
Surgindo dúvidas ou o não cumprimento do que foi determinado, entrem em
contato com a coordenação de seu curso.
ADM e RH 991369508
Biomedicina 981332067
Farmácia 988638818
Serviço Social 988249644
Enfermagem 999448357
Arquitetura 999129990
Eng. Civil 999685586
Eng. Elétrica 981233219
Cacau e Chocolate 988019171
Logística 991135847
Direito 988593995
Fisioterapia 991580923
Gastronomia 988910131
Direção Acadêmica 981556399
Qualquer dúvida e/ou eventuais esclarecimentos, estamos disponíveis também
através dos canais de comunicação: portal do aluno, site e redes sociais.
Vamos fazer a nossa parte e que Deus nos abençoe!

