
ORIENTAÇÕES PARA
O INÍCIO DAS

AULAS EM 2021



ATIVIDADES EM
FEVEREIRO DE 2021

CALOUROS E
VETERANOS

As aulas serão iniciadas na modalidade
presencial no dia 08 de fevereiro de 2021.

Será aberto a partir de 1º de fevereiro de 2021
o formulário relacionado ao termo de adesão

às aulas do mês de fevereiro.



ATIVIDADES EM
MARÇO DE 2021

A partir de 1º de março as aulas presenciais
se tornam obrigatórias.

SEGUINDO O QUE SE EXPÕE:
As turmas, havendo a necessidade, serão

divididas em grupos
para rodízio de atividades presenciais

a cada 15 dias.



ATIVIDADES DOMICILIARES
Serão mantidas atividades mediadas

por tecnologia para alunos
comprovadamente dos grupos

considerados de risco, que tiverem
seu pedido deferido.

ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS
Deverá ser solicitado junto à
Central de Atendimento, com

os documentos comprobatórios dos
motivos que impedem a participação

presencial do aluno.



Os alunos com pedidos deferidos
permanecerão em atividade remota

durante o período em que se mantiverem
as condições de pandemia.

ATENÇÃO
Cessado os motivos

de atividade domiciliar especial,
o aluno poderá, a qualquer momento,

requerer retorno às atividades presenciais,
mediante pedido protocolado na

Central de Atendimento.



HORÁRIO
DAS AULAS

Calouros e Veteranos
 19h às 22h40

As Atividades Pedagógicas
Supervisionadas (APS)

tem horário especial,
iniciando às 19h15.



ATIVIDADES MEDIADAS
POR TECNOLOGIA

As atividades poderão ser:
a) Síncronas, com acompanhamento

ao vivo da mesma aula ministrada
à turma presencial;

b) Assíncronas, com o envio de atividades
pertinentes aos mesmos conteúdos

tratados nas aulas presenciais.

ATENÇÃO
O contato com os professores será exclusivamente

durante os horários de aula.



COMPLEMENTAÇÃO
DE CONTEÚDOS 2020

Em sábados letivos e/ou em contraturno
em horários previamente agendados

com as turmas.

AVALIAÇÕES
Serão presenciais.

ESTÁGIOS, PRÁTICAS E
VISITAS ORIENTADAS

Serão também presenciais, respeitando-se
as determinações de cada campo de

estágio ou local visitado.



COLAÇÕES DE GRAU
Ocorrerão de forma remota ou em

regime de colação especial, em pequenos
grupos, respeitando-se o distanciamento
físico, sem a participação de convidados.

BANCAS DE APRESENTAÇÃO
DE TRABALHOS

Mantem-se a possibilidade de realização
mediada por tecnologia ou presencial,

respeitando o limite de até 6 (seis) convidados,
além do aluno e dos membros da banca.

OUTROS EVENTOS
Palestras, jornadas, congressos, etc.,
serão realizados de forma remota.



MEDIDAS DE PREVENÇÃO
EM RELAÇÃO À COVID-19

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA
EM TODOS OS ESPAÇOS

USO CONSTANTE DE ÁLCOOL
EM GEL E ÁLCOOL 70%

ATUAÇÃO DA BRIGADA
COVID-19

OBRIGATORIEDADE DO
DISTANCIAMENTO FÍSICO


