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COMUNICADO 

 

Querido Acadêmico, 

 

Até que enfim chegou o dia tão esperado... 

O início das aulas presenciais! 

Sabemos que para muitos é um momento de alegria, para outros de medo e 
indecisões. Mas, na vida, temos que ser prudentes, cuidadosos e confiar em Deus. 

Assim, destacamos algumas observações importantes: 

1- Início das aulas presenciais no dia 08 de fevereiro de 2021; 
2- O acadêmico deve comparecer de máscara e permanecer com ela todo o tempo em que 

estiver na Instituição e no trajeto até sua casa; 
3- Aferir a temperatura na entrada da Faculdade e fazer a assepsia das mãos com álcool em gel 

ou álcool 70%; 
4- Qualquer sintoma de dor de cabeça, febre, dor na garganta, tosse e outros relacionados a 

COVID-19, não deverá vir a aula; 
5- Na sala de aula sentar na carteira previamente organizada e com o devido distanciamento, 

sem retirá-la do lugar; 
6- Não poderá trocar de carteira, ou seja, permanecer no mesmo assento escolhido até o final 

da aula; 
7- Trazer sua garrafinha com água; 
8- Caso seja necessário repor a água, não aglomerar no bebedouro e nem permanecer muito 

tempo fora da sala de aula; 
9- Os banheiros estarão limpos e desinfetados, portanto, faça a sua parte: não jogue papel no 

chão; dê descarga após o uso do vaso; lave as mãos com sabão e enxugue-as com papel 
toalha, descarte-os na lixeira; duas folhas é o suficiente; 

10- Não aglomerar nos banheiros e corredores. Cuide-se, você é o dono da sua vida; 
11- Nos intervalos, não aglomerar durante o lanche e manter o distanciamento em todo o recinto; 
12- Evitar sair do prédio da Faculdade, aqui você está mais seguro; 
13- A saída, bem como, a entrada nas salas de aula, serão controladas pelo professor; 
14- As aulas serão transmitidas em tempo real, para aqueles que optarem em não vir a Faculdade 

ou para os que enquadram no grupo de risco. 
 

Nesta pandemia descobrimos mais e mais, o quanto a presença do professor 
faz falta na formação acadêmica e quanto o “conhecimento” é importante na vida do cidadão. 

 
 Estudar é preciso!!! 

 
 
 

A Direção! 
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