
   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE N° 27 

                                                                                                      Santa Teresa, 18 de setembro de 2020. 

                    

 Comunicamos aos discentes o retorno às atividades acadêmicas presenciais da ESFA 

no dia 28 de setembro de 2020. Estabelecemos este prazo em virtude da necessária 
reorganização dos discentes que, em sua grande maioria, residem em outros 
Municípios e Estados. Em breve, as coordenações de Cursos disponibilizarão os horários 

de aulas regulares e de reposição; 
 

 Informamos que o retorno às atividades acadêmicas presenciais dar-se-á nas seguintes 

condições, considerando as especificidades das diferentes áreas de formação: 
 

Biomedicina: Retorno presencial das aulas práticas e manutenção das aulas teóricas de 

forma remota mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Educação Física: Retorno presencial das práxis e manutenção das aulas teóricas de 
forma remota mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Medicina Veterinária: Retorno presencial das aulas práticas e manutenção das aulas 

teóricas de forma remota mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Odontologia: Retorno presencial das aulas teóricas e práticas; 
Psicologia: Manutenção das aulas mediadas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação; 
 

 Informamos aos alunos que fazem parte do grupo de risco e que não queiram retornar 
às atividades acadêmicas presenciais, bem como aqueles que não fazem parte do grupo 

de risco e que não queiram retornar, que deverão formalmente manifestar sua decisão 
no protocolo da Instituição até o dia 23 de setembro de 2020. 

 
 Esclarecemos que os alunos que fizerem a opção de não retornar às atividades 

acadêmicas presenciais poderão dar continuidade às aulas teóricas de forma remota 

mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação. Exceto os alunos do Curso 
de Odontologia que serão assistidos por exercícios especiais conforme Resolução 

Interna a ser publicada. Todos os alunos que fizerem a opção de não retornar às 

atividades acadêmicas presenciais terão a oportunidade de cursar as práticas quando 
da oferta regular nos semestres posteriores conforme matrizes curriculares vigentes. 
Ressaltamos que neste caso, o prazo de integralização do curso poderá se estender. 

 

 

    



 Solicitamos aos alunos que retornarão às atividades práticas presenciais atenção às 
seguintes orientações:  

Trazer os EPI´s: máscara, protetor facial de acetato, jaleco, touca, luva descartável de 

procedimentos, sapato fechado, calça comprida;  

Trazer recipiente individual para água; 

Preserve sua saúde e a de todos respeitando as normas de biossegurança; 

 
 Reiteramos que no período de 15 a 25 de setembro de 2020, serão realizados os 

treinamentos quanto às normas de Biossegurança e procedimentos operacionais 
padrões de limpeza e desinfecção no contexto da pandemia COVID-19 para os docentes 
e discentes. O treinamento de Biossegurança é presencial e obrigatório.  Compareça 

ao treinamento com máscara, traga recipiente individual para água e lanche. Segue o 
cronograma de treinamento para os discentes: 

 

Discentes dos Cursos de Biomedicina, Educação Física e Psicologia 

Data: 22/09/20 

Horário: 19h às 20h30 

Local: Cerimonial da ESFA 

Responsável Técnico:  Gabriel Nunes de Sales Corrêa 

 

Discentes do Curso de Odontologia: 

Períodos do Curso: 2º e 4º Período 

Data: 23/09/20 

Horário: 13h às 14h30 

Local: Cerimonial da ESFA 

Responsável Técnico: Patrícia Filgueiras 

 

Período do Curso: 6º Período 

Data: 23/09/20 

Horário: 14h45 às 16h15 

Local: Cerimonial da ESFA 

Responsável Técnico: Patrícia Filgueiras 

 

Período do Curso:  8º Período 

Data: 23/09/20 

Horário: 16h30 às 18h 

Local: Cerimonial da ESFA 

Responsável Técnico: Patrícia Filgueiras 

 

Discentes do Curso de Medicina Veterinária: 

Períodos do Curso: 2º e 4º período 

Data: 24/09/20 

Horário: 13h30 às 15h 

Local: Cerimonial da ESFA 

Responsável Técnico: Patrícia Paiva Lima 

 

Períodos do Curso: 6º e 8º período 

Data: 24/09/20 

Horário: 15h30 às 17h 

Local: Cerimonial da ESFA 

Responsável Técnico: Patrícia Paiva Lima 



 

 
 

A ESFA se encontra organizada quanto às normas de biossegurança para o retorno às atividades 
acadêmicas presenciais. Agora é a sua vez! Participe do treinamento para termos um retorno 
responsável e seguro.  
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