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A Faculdade Cesusc retomou as aulas, inicialmente de modo remoto de 09 de agosto a 10 de 
setembro de 2021, e retomará presencialmente a partir de 13 de setembro de 2021, 
rigorosamente de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação.

A medida atende as orientações da Portaria nº 05 dos Ministérios da Saúde e da Educação, de 
04.08.21, assim como ao Decreto Estadual nº 1.408, de 11.08.21, que autoriza e disciplina a 
retomada presencial das atividades educacionais nos seus diferentes níveis, respeitando a 
situação epidemiológica local. E leva em conta, ainda, o transcurso do prazo de 14 dias 
contados desde a tomada da dose única/segunda dose vacinal aos trabalhadores da 
educação que, enquadrados em grupo prioritário, iniciaram o processo de imunização no mês 
de maio.

Tal retomada leva em conta um contexto que ainda preocupa e, ao invés de sinalizar um 
afrouxamento das medidas de segurança e prevenção no ambiente de trabalho e 
aprendizagem, reforça a necessidade de observância efetiva das mesmas e do Plano de 
Contingência da Faculdade Cesusc devidamente homologado pelo Comitê Municipal de 
Gerenciamento da Pandemia de COVID 19.

Salientamos que havendo mudanças da parte dos órgãos competentes, realizaremos as 
adequações a fim de atender integralmente às exigências. Para a retomada das atividades 
presenciais elaboramos as orientações a seguir:
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FORMATO
DAS AULAS
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As aulas ocorrerão simultaneamente em sala de aula e de modo remoto.

O Google Classroom é a ferramenta pela qual os conteúdos estarão disponibilizados. 
Desta forma todas as disciplinas terão uma Sala de Aula virtual (como no semestre 
anterior) cujo código de acesso estará disponível no Plano de Ensino.

O Google Meet é a única ferramenta pela qual as aulas serão transmitidas ao vivo
da sala de aula.
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MEDIDAS DE
SEGURANÇA
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Em relação à segurança dos docentes, 
estudantes e técnicos administrativos 
adotamos as seguintes medidas:

1. Para os docentes que ministrarão aulas presenciais, o uso de máscara é obrigatório e elas serão 
disponibilizadas pela Faculdade Cesusc. De acordo com as recomendações de órgãos da saúde, 
as máscaras devem ser do tipo cirúrgicas e devem ser trocadas a cada duas horas e/ou na troca 
de turma. 

Todos os docentes receberão um kit, contendo as máscaras e também um frasco com álcool gel. 
O kit deverá ser retirado no Núcleo de Apoio Docente (NAD);2.

3. O acesso à Sala de Professores e ao Núcleo de Apoio Docente - NAD será apenas para pegar ou 
deixar material, evitando a permanência no local.
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Em relação à presença em sala de aula 
adotamos as seguintes medidas:

Cada sala de aula está preparada para a recepção dos alunos(as) e docentes, com marcações nas 
carteiras, respeitando o distanciamento previsto nas normas vigentes;1.

A mesa do docente estará afastada das carteiras dos alunos(as), também respeitando o
distanciamento;2.

O professor ministrará a aula, tanto para os(as) alunos(as) em sala de aula, quanto 
para os que acompanham remotamente;3.

Todas as salas foram equipadas com webcam, conectada ao cabo de rede 
de internet para transmissão das aulas síncronas. Recomendamos que os 
professores utilizem os equipamentos da instituição, mas caso queiram 
utilizar seu computador e/ou dispositivo próprio, certifiquem-se que 
estará conectado ao cabo da internet, para garantir a qualidade da 
transmissão da aula.

4.

5. Não é permitida a circulação entre as carteiras, nem por parte dos docentes, 
nem dos(as) alunos(as);
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Cada sala de aula possui a indicação de lotação máxima de ocupação, respeitando o distanciamento 
de 1,5m;6.

Há disponibilização de álcool em gel em todas as salas de aula, assim como um recipiente com álcool 
líquido e papel toalha para a limpeza de materiais, caso o(a) aluno(a) e/ou docente necessite;9.

Para turmas em que o número de alunos interessados no presencial for superior à lotação máxima, 
buscar-se-á alocar o grupo em duas salas, sendo uma delas com transmissão de aula síncrona. 
O rodízio será adotado apenas nas condições em que essa alternativa não se aplicar.

10.

15. Turmas em que o número de alunos(as) não ultrapasse a lotação máxima da sala de aula, não será 
necessário o rodízio.
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Para os(às) alunos(as) que assistirão às aulas síncronas 
e remotas serão consideradas as seguintes condições:

Todos(as) os alunos(as) que não se sentirem seguros para o retorno presencial têm a opção 
de assistir às aulas em casa;1.

Especificamente com relação aqueles que se enquadrarem em 
condições de risco, deverão exercer as atividades de ensino 
de forma remota, podendo se integrar às aulas presenciais 
desde que tenham cumprido o prazo de 28 dias após a 
tomada da dose única/segunda dose de sua imunização (
§2º do artigo 2º do Decreto Estadual nº 1.408).

2.

Alunos(as) que apresentem sintomas de síndrome gripal 
ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou 
confirmadas com COVID-19 devem permanecer em casa
respeitando o período de quarentena definido pela 
regulação de órgãos competentes;

3.
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ACESSO E 
PERMANÊNCIA NA
INSTITUIÇÃO
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Ao chegar na Faculdade deverá ser realizada a aferição de temperatura corporal: caso sua 
temperatura seja superior a 37,8º ou você apresente sintomas como: tosse, dores no corpo ou 
falta de ar, não será permitida a permanência. Orientamos que procure uma unidade de saúde 
ou seu médico e comunique imediatamente o Núcleo de Apoio Docente - NAD e a Coordenação 
de Gestão de Pessoas, da FACULDADE CESUSC para monitoramento e encaminhamentos 
necessários;

1.

2. Durante toda a permanência na instituição, é obrigatório o uso de máscara;

3.

4.

No banheiro há uma lixeira específica e identificada para o descarte das máscaras;

5.

Nos bebedouros estará disponível apenas a opção de água corrente para o uso de garrafa e/ou 
caneca, por isso solicitamos que cada docente leve a sua garrafa de água e/ou caneca individual;

6.

Se possível, leve seu próprio lanche;

7.

Se necessário o uso da cantina e/ou restaurante, mantenha o necessário distanciamento;

8.

Respeite os horários de entrada, intervalo e saída, evitando, assim, aglomerações;

A orientação aos alunos(as) é que ao chegar na Instituição dirijam-se para a sua sala de aula, 
sem permanência nos espaços externos;
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Não será permitida a circulação em outras salas de aulas;

Respeite o distanciamento de 1,5m nos corredores e escadas;

Evite o uso do elevador, só utilize em caso de extrema necessidade;

Não aglomere nas áreas externas, respeite o distanciamento, inclusive nos banheiros;

Por recomendação dos órgãos da área da saúde, o ar condicionado das salas de aula não pode ser 
ligado;

Na sala de aula, respeite as marcações de distanciamento e não utilize as carteiras interditadas;

Não circule na sala de aula entre as carteiras;

Informamos que a limpeza das salas de aulas será constante e ocorrerá nas trocas de turno;

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Álcool em gel está disponível nos corredores e salas de aula, utilize à vontade;

O Plano de Biossegurança da Faculdade Cesusc encontra-se nos Arquivos Institucionais, 
no site da Instituição e no Sistema Acadêmico.

Se for necessário a ida aos setores da Instituição, respeite o distanciamento e marcações, assim 
como o uso de máscara;

As salas de aula não estarão disponíveis para uso fora do período da aula;18.

17.

20.

19.
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PROTOCOLO DE
IDENTIFICAÇÃO
DE CASOS
CONFIRMADOS
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Caso sejam identificados e/ou confirmados casos de COVID-19, de alunos(as) frequentando 
a sala de aula, será realizada a suspensão das aulas presenciais do grupo/turma durante 14 
(catorze) dias, respeitando o período de quarentena. 

1.

No caso de confirmação de COVID-19 de professores(as), cada situação será analisada 
individualmente e as aulas poderão continuar de forma remota durante a quarentena do docente, 
e/ou ficam suspensas pelo período necessário;

2.

Será feita comunicação no que diz respeito a ambos os casos (itens 1 e 2) via sistema acadêmico 
para a turma e/ou grupo que teve contato com casos confirmados;3.

O professor que apresentar sintomas ou contrair a COVID-19, com resultado positivo em exame 
antígeno ou RT-PCR, deve comunicar imediatamente o Núcleo de Apoio Docente - NAD e a 
Coordenação de Gestão de Pessoas, da Faculdade CESUSC.

4.

O estudante que apresentar sintomas ou contrair a COVID-19, com resultado positivo em exame 
antígeno ou RT-PCR, deve comunicar imediatamente o Núcleo de Apoio Docente - NAD;

5.
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AVALIAÇÃO
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As avaliações e atividades devem atender o formato híbrido durante o semestre 
2021.2, garantindo condições iguais para estudantes que estarão presencialmente 
e também no formato remoto,respeitando as datas estabelecidas no Plano de 
Ensino e no Calendário Acadêmico;

As atividades avaliativas devem ocorrer dentro do Google Classroom (o formato 
pode ser GoogleForms (Test), uso do Drive, envio de atividade em Word, Excel, 
entre outros) e, no dia da avaliação a aula será remota, ou seja, não haverá a 
presença na Instituição;

As datas e formas das avaliações, além de necessariamente constar no Plano de 
Ensino, devem ser comunicadas por recado no sistema acadêmico com 
antecedência de, pelo menos, 72 horas;

No semestre 2021.2 deverá ser respeitada a determinação do Regimento 
Institucional, pela qual é necessária a aplicação de três (3) avaliações, sendo de 
extrema importância informar aos estudantes com clareza sobre o processo 
avaliativo, bem como, necessariamente, tê-lo exposto no Plano de Ensino;
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Bom semestre! 

Sabemos que este será mais um semestre desafiador 
para todos nós, por isso contamos com a sua colaboração 
e auxílio para aperfeiçoarmos os cuidados e procedimentos 
aqui estabelecidos.


