
 

 

NORMAS DA FACUNICAMPS PARA PARTICIPAÇÃO DAS 
AULAS PRESENCIAIS, EM CONFORMIDADE COM MEDIDAS 

SANITÁRIAS, PUBLICADAS PELOS ORGÃOS REGULADORES, 
EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. 

Conforme portaria 1.038 do ministério da Educação e decreto 2.600, do município de Goiânia. 
 

O aluno ao optar pela participação das aulas presenciais, declara para todos os efeitos e fins 
que NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 e, enquanto perdurar o estado 
de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus, 
DESEJA PARTICIPAR DAS AULAS PRESENCIAIS, comprometendo-se  seguir 
integralmente as diretrizes abaixo: 
 
1. Cumprir todas as medidas preventivas estabelecidas pelo poder público e seguidas 
fielmente pela FACUNICAMPS, para evitar a transmissão do COVID-19. 
2. Seguir as orientações disponibilizadas nas instalações, ambientes virtuais e inclusive as 
recebidas pelos funcionários da FACUNICAMPS. 
3. Utilizar sempre máscara enquanto estiver nas dependências da FACUNICAMPS. 
4. Levar frasco pessoal e higienizar continuamente as mãos com álcool 70% enquanto 
permanecer dentro das instalações da FACUNICAMPS. 
5. Respeitar a distância de segurança estabelecida entre os estudantes conforme 
demarcações de piso, e não iniciar/participar de nenhuma aglomeração. 
6. Aceitar a verificação de temperatura sempre que for utilizar as dependências da 
FACUNICAMPS. 
7. Respeitar os horários de entrada, saída e intervalos definidos pela FACUNICAMPS,  
8. Guardar todo o material escolar e pessoal no horário de intervalo, para realização de 
higienização das salas. 
9. Informar a FACUNICAMPS meu estado de saúde com transparência, caso apresente 
algum sintoma.  
10. Em caso de suspeita de COVID-19 ou em alguma pessoa que coabita em minha 
residência ou em pessoa de minha convivência, estou ciente de que devo informar a 
FACUNICAMPS da situação e formalizar a necessidade de acompanhar as aulas de forma 
remota. 
11. Se ocorrido o previsto no item 9 e 10, preencher a ficha de notificação, disponível no 
painel do aluno. 
12. Caso não cumpra alguma das normas estabelecidas ou apresente algum comportamento 
inadequado, poderei ser suspenso imediatamente das aulas presenciais. Ciente ainda que a 
prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas 
em Lei e que, quando solicitado, disponibilizarei toda documentação comprobatória das 
afirmações declaradas. 
   
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Caso o aluno não se sinta confiante em retornar as aulas 
presenciais neste momento, o mesmo pode continuar a assisti-las na modalidade 
remota, que serão ofertadas pela faculdade normalmente. Ressaltamos que respeitamos 
a legislação vigente, conforme determinação dos órgãos competentes, bem como nossos 
contratos de prestação de serviços, mas nossa prioridade sempre será a garantia da 
qualidade do ensino e principalmente a saúde e segurança de nossos alunos e funcionários.  


