
   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE N° 31 

 

                                                                                        Santa Teresa, 23 de outubro de 2020. 

 

 Orientamos aos discentes dos Cursos de Medicina Veterinária e Odontologia que se 
encontram em Regime de Exercícios Especiais que acompanhem as atividades do 
componente curricular disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da ESFA. 

 
 Convidamos a toda a comunidade acadêmica a participar do Projeto Happy Hour Cultural na 

ESFA que será realizado no dia 23/10/20, às 18h, pelo Instagram da ESFA (@esfasantateresa), 
com a temática “Leitura: imaginação e ficção para a formação pessoal e profissional.” 

 

 Informamos que qualquer dúvida relativa ao contexto da Pandemia na Instituição, poderá 

ser esclarecida junto ao Comitê Local de Prevenção à Covid, com agendamento prévio no 

protocolo.                                                                                 

 Reiteramos aos discentes que façam a leitura da Circular 001/2020, de 08 de outubro de 

2020, do Comitê Local de prevenção a COVID da ESFA, encaminhada por e-mail, que trata 

sobre os protocolos das Secretarias Municipais de Saúde para os procedimentos de triagem 

e testagem para a COVID. 

 

 Reiteramos que a Biblioteca Institucional, Frei Eugênio de Comisso, está aberta no horário 

de 12h às 22h de Segunda a Quinta-feira e na Sexta feira de 9h às 18h; 

 
 Reiteramos aos discentes que retornaram às atividades acadêmicas presenciais a 

obrigatoriedade do cumprimento das normas de biossegurança, a saber:  

               Utilização dos EPIs:  

              Máscara: Uso contínuo durante todo o período de permanência na Instituição; 

              Protetor facial de acetato, jaleco, touca, luva descartável de procedimentos, sapato fechado, 

calça comprida: Uso contínuo durante o tempo de permanência nos laboratórios e clínicas; 

              Alimentar-se, exclusivamente, na área da cantina ou em espaços abertos, respeitando o 

distanciamento social; 

              Respeitar o distanciamento social durante todo o período de permanência na Instituição, 

evitando aglomerações, mesmo que em pequenos grupos; 

              Higienizar as mãos, frequentemente, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool em 

gel disponível em todas as dependências institucionais; 

    



 

   Ressaltamos que o não cumprimento destas e das demais normas de biossegurança 

apresentadas nos treinamentos ensejará em penalidades previstas no Regimento Interno. 

 

Lembramos que o efetivo cumprimento das normas de biossegurança pode salvar vidas e depende 

do seu comprometimento individual. 

 

 

Escola Superior São Francisco de Assis 

Comitê de Gestão Estratégica de Contingências Acadêmicas 


