
 

 

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

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

(Conforme portaria nº 1.038/2020 do Ministério da Educação, Decreto 3.237/2021 da Prefeitura de 
Goiânia e Protocolo Estadual de Biossegurança para retorno das aulas presenciais) 

 

A FacUnicamps informa que as aulas para o semestre 2021/2 acontecerão na modalidade 
presencial, em respeito as determinações do Ministério da Educação, legislação Estadual e 
municipal, seguindo todos os protocolos de biossegurança vigentes. Alunos(as) e 
funcionários(as) deverão 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 do FACUNICAMPS; 
4.  Não consumir alimentos e bebidas nas dependências da instituição, salvo áreas destinadas para 
alimentação, que seguirão todos os protocolos de biossegurança vigentes; 
5. Higienizar continuamente as mãos com álcool 70% enquanto permanecer dentro das instalações 
da FACUNICAMPS; 
6. Respeitar a distância de segurança estabelecida entre os estudantes, e não iniciar/participar de 
nenhuma aglomeração; 
7. Aceitar verificação da temperatura sempre que for utilizar as dependências do FACUNICAMPS; 
8. Respeitar os horários de entrada, saída e intervalos definidos pela FACUNICAMPS; 
9. Guardar todo material escolar e pessoal no horário de intervalo, para realização da higienização 
das salas; 
10. Informar a FACUNICAMPS do seu estado de saúde com transparência, caso apresente algum 
sintoma, por meio do preenchimento da ficha de notificação, disponível no painel do aluno;  
11. Em caso de suspeita de COVID-19 ou em alguma pessoa que coabita sua residência ou em 
pessoa de sua convivência, informar a FACUNICAMPS da situação e formalizar a necessidade 
acompanhar as aulas de forma remota; 
12. Respeitar a escala de aulas presenciais (rodízios de turmas) divulgadas pela FACUNICAMPS em 
atendimento aos protocolos de biossegurança vigente; 
13. Caso não ocorra o cumprimento de alguma das normas estabelecidas acima ou apresente algum 
comportamento inadequado, o(a) aluno(a) poderá ser suspenso imediatamente das aulas 
presenciais;  
14. As declarações protocoladas, estão sujeitas a apresentação de documentos comprobatórios. 
Qualquer informação falsa, será passiva de sanções penais e administrativas previstas em Lei e no 
Regimento Interno da FACUNICAMPS. 
   
INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  
As Transmissões simultâneas das aulas (modalidade remota) continuarão acontecendo até 
a cobertura vacinal alcançar a faixas etária dos 18 anos e/ou posicionamento das autoridades 
competentes. A verificação de frequência e atividades de aprendizagem acontecerão 
exclusivamente no horário das aulas. 
Caso necessite de afastamento das aulas presencias, ressalta-se que conforme legislação 
vigente AULAS PRÁTICAS e de ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOMENTE OCORRERÃO 
DE FORMA PRESENCIAL. As AVALIAÇÕES BIMESTRAIS ocorrerão de FORMA 
PRESENCIAL, respeitando os protocolos de biosseguranças vigentes.  
 
 


