
   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE N° 36 

                                                                                        Santa Teresa, 26 de novembro de 2020. 

 Convidamos a todos e todas para a III Mostra de Práticas Psicológicas que ocorrerá no dia 

27/11/20 às 19:20 horas com o tema “Educação e Movimentos de Resistência: o espaço 

escolar e seus atravessamentos” e no dia 04/12/20 às 19:20 horas com o tema “Psicologia 

e Educação Inclusiva: práticas e perspectivas”. Para se inscrever e ter acesso a programação 

completa, acesse https://www.esfa.edu.br/mostrapsi20202/  

 
 Convidamos a todos (as) à apresentação do 2° Fórum de Projeto Integrador II do Curso de 

Odontologia da ESFA que ocorrerá o 30 de novembro 2020 a partir de 8 horas, no link 
http://forumodonto.esfa.edu.br/ 

 

 Convidamos a todos (as) a participarem da II Jornada Acadêmica Online da Medicina 

Veterinária que ocorrerá no período de 02 ao 04 de dezembro 2020, no link 

http://jamed.esfa.edu.br/ 

 
 Reiteramos 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. 
 

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

ser esclarecida junto ao Comitê Local de Prevenção à Covid19, com agendamento prévio no 

protocolo.      

 

 Reiteramos aos discentes que retornaram às atividades acadêmicas presenciais a 

obrigatoriedade do cumprimento das normas de biossegurança, a saber:  

 Utilização dos EPIs:  

o 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; 

 

    

http://forumodonto.esfa.edu.br/


 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. 
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