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COMUNICADO – 2021/2 

 

Faculdade de São Lourenço 

 

Retorno das Aulas – Sistema Híbrido 

 

 

Prezado Aluno, 

  

Estão autorizadas as aulas presenciais híbridas no Município de São Lourenço, 
através do Decreto n°8.480 a partir do dia 13 de Setembro. Temos trabalhado 
muito para o retorno seguro dos alunos à nossa Instituição. 

 

Inicialmente o retorno se dará de forma híbrida, com aulas presenciais (de 
acordo com cronograma pré-estabelecido e divulgado aos alunos 
antecipadamente, via coordenação de curso e representantes de turma) 
seguindo o PROTOCOLO MUNICIPAL SANITÁRIO. As aulas remotas (on line) 
também permanecem, para os que optarem por ficar em casa. 

 

Tudo requer muita segurança, por isso precisamos nos adaptar com algumas 
medidas importantes no nosso dia a dia. 

 

O uso de máscaras será obrigatório durante todo o período de permanência na 
Instituição e o respeito às regras de segurança devem acontecer sempre. 

 

Ao entrar na Instituição de Ensino deverá ser mantido o distanciamento de 1,5m, 
será aferida a temperatura, feito o uso de tapetes sanitizantes na entrada e a 
higienização das mãos com álcool em gel.  

 

Todos os profissionais e estudantes devem prezar pelos cuidados próprios de 
higiene e segurança como também pelo ambiente em que estão convivendo, não 
sendo permitido portanto, compartilhar objetos pessoais. 

 

Salientamos sobre a importância de observarem quanto ao aparecimento de 
sintomas como por exemplo: febre, dor de cabeça e irritação na garganta. E, 
nestes casos, o atendimento médico deverá ser procurado para maiores 
orientações, além de comunicar imediatamente a coordenação do curso via e-
mail e se ausentar das atividades presenciais até dirimir as suspeitas. 

 

Informamos que as atividades NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS, podendo o aluno 
optar por participar das aulas tanto na Instituição quanto via Portal Acadêmico –
(on line).  
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Aos alunos que não comparecerem as aulas presencias, caberá acompanhar as 
aulas on line via Portal Acadêmico e realizar as atividades de frequência, assim 
como já o vinham fazendo. 

 

Aos alunos que optarem pela participação nas aulas presenciais, estão 
dispensados das atividades de frequência. 

 

As avaliações (N1, N2 e Exame Final) permanecem on line, seguindo o 
Calendário Acadêmico. 

 

Por fim, esclarecemos que o ensino presencial é insubstituível. Todavia, o 
retorno é FACULTATIVO. 

 

 

 

Bons estudos.! 
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