
   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE N° 28 

                                                                                                      Santa Teresa, 25 de setembro de 2020. 

                    

 Reiteramos aos discentes o retorno às atividades acadêmicas presenciais da ESFA no dia 28 de 

setembro de 2020.  
 

 Reiteramos que o retorno às atividades acadêmicas presenciais dar-se-á nas seguintes condições, 

considerando as especificidades das diferentes áreas de formação e informamos que foi alterada 
a condição de retorno das atividades acadêmicas presenciais do Curso de Medicina Veterinária: 

 

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 teóricas e práticas; 
Odontologia: Retorno presencial das aulas teóricas e práticas; 

Psicologia: Manutenção das aulas mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 

 Informamos que foi prorrogado o prazo para que os 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 manifestem formalmente sua 
decisão no protocolo da Instituição até o dia 30 de setembro de 2020, impreterivelmente. 
 

 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 e Medicina 

Veterinária que serão assistidos por Regime de 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. 

 

 

 Reiteramos 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; 

 Agradecemos a presença dos alunos que participaram do Treinamento de Biossegurança 

realizado. 

 

 Informamos que em breve será publicada uma nova e última agenda de Treinamento de 

Biossegurança para aqueles que ainda não participaram. Reiteramos que a participação no 
referido treinamento é pré-requisito para o retorno às atividades acadêmicas presenciais. 

 

 Convidamos a comunidade acadêmica a participar da Programação da Semana de 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular que ocorrerá de forma online no período 
de 24 de Setembro a 01 de Outubro. 
 

 Convidamos a comunidade acadêmica a participar da Programação da Semana de 

Espiritualidade Francisclariana que ocorrerá de forma online no período de 28 de Setembro a 

04 de Outubro. 

 
 A ESFA se encontra organizada quanto às normas de biossegurança para o retorno às atividades 

acadêmicas presenciais. Sejam bem vindos! 
 

 

 

Escola Superior São Francisco de Assis 

Comitê de Gestão Estratégica de Contingências Acadêmicas 


