
ORIENTAÇÕES SOBRE O 

RETORNO AS AULAS

SEMESTRE 2020.2



O Semestre vai começar!

Estamos nos preparando para te acolher e
ansiosos para nos reencontrarmos, rever os
amigos e professores.

Vamos juntos atentar para os detalhes de
cada etapa, e assim avançarmos nesse
semestre rumo ao novo normal.



De 30 de Julho a 02 de Agosto

Aplicaremos o Questionário de Biossegurança com
cada Aluno e Docente.

O preenchimento é obrigatório. Atente para todas as
orientações e etapas contidas. O Questionário estará
disponível a partir do dia 30 de Julho através dos
grupos do WhatsApp e no Portal Acadêmico do
Aluno.

Todos os Alunos deverão preencher o Termo de
Adesão e Compromisso ao Retorno das Aulas
Presenciais.



De 04 a 
06 de Agosto

Plantão Pedagógico para Professores 
e Treinamento de Biossegurança.

Divulgação do Plano de 
Biossegurança para possível 
retomada as aulas presenciais.

07 de Agosto

10 de Agosto Inicio do semestre 2020.2 de forma 
remota para Novatos e Veteranos

Inicio da Terceira Etapa de Flexibilização
municipal. Aguardaremos Decreto que
autoriza as atividades presenciais em
Instituições de Ensino. Com a possível
autorização iniciaremos de imediato as
Reposições das práticas do semestre 2020.1

12 de Agosto



Preparado para 
o Retorno 
as Aulas? 

Por que o dia 12 de Agosto é tão importante?

Entraremos na terceira etapa do plano municipal que autoriza o retorno

das atividades presenciais. Nesta fase, as instituições de ensino

retomarão suas atividades seguindo protocolos de segurança.

Estamos acompanhando as diretrizes dos Gestores Públicos Estaduais e

Municipais para que possamos avançar com as atividades práticas de

reposição e o retorno presencial.

Tão logo seja publicado o Decreto Municipal que autoriza e estabelece as

condições deste retorno, divulgaremos o Plano de Ação de Reposição

das Atividades Práticas do semestre 2020.1.



Como serão as 
Reposições das Aulas 
Práticas do Semestre 
2020.1?

Ao entrar na terceira etapa do Plano de Flexibilização Municipal, em

sendo autorizadas as atividades presenciais, iniciaremos as

reposições das aulas práticas para cumprimento da carga horária do

semestre 2020.1 .

Faremos isso com cuidado, considerando todas as normas de

biossegurança. Por isso, será fundamental dividir sua turma em

grupos. Para isso, cada Colegiado de Curso desenvolverá um Plano

de Reposição das Aulas Práticas e ao término desta a aplicação da

N3.

O Calendário com as datas de reposição será divulgado tão logo seja

oficializado esse retorno.

Qualquer dúvida, entre em contato com seu Coordenador de Curso.


