COMUNICADO

Caro(a) aluno(a),
Um dos grandes desafios que a pandemia tem nos trazido é o de alinhamento da
comunicação. As mudanças acontecem rapidamente, as informações se espalham de
forma ainda mais veloz, e ter você ciente do que está acontecendo é o nosso objetivo.
Estamos muito felizes com a possibilidade de retomar nossas atividades, mas a prudência
e sua segurança são nossa prioridade. Estávamos preparados para retomar parte das
nossas atividades administrativas presenciais a partir do dia 22/10, como anunciava o
decreto do Governo do Estado. Para que tudo estivesse pronto aguardando sua volta,
seguimos todas as recomendações de biossegurança – sinalizamos os espaços, isolamos
alguns, treinamos os colaboradores que necessitam estar presentes nesse momento no
campus, enfim, preparamos toda a estrutura física e de pessoal para receber você em
nossos ambientes de aprendizagem.
Como, infelizmente, houve um descompasso subsequente entre o anúncio extraoficial da
possibilidade de retorno (que aconteceu no dia 16), a publicação do Decreto nº 40.699
(que veio a acontecer no dia 20) e a publicação de Protocolo emitido pela Secretaria de
Estado da Saúde, a ser seguido pelas Instituições de Ensino, apenas no dia 29,
precisamos adiar a abertura dos nossos portões neste primeiro momento. Por isso, se
você é um dos alunos que se encaixam neste primeiro momento da retomada
das atividades presenciais, fale com seu coordenador, pois as atividades práticas
pendentes de 2020.1, voltarão a partir do dia 9 de novembro.
Enquanto isso, a gente conta com você e todo o seu gás para que as aulas ao vivo
estejam a todo vapor, encontrando-o(a) nas salas de aula do Google For Education.
O “novo normal” está cada vez mais próximo! E quando ele chegar, estaremos prontos
para receber você seguindo todos os protocolos de biossegurança, executando nosso
Plano de Reabertura. Estamos ansiosos para vê-lo(a) aqui, ainda que com distanciamento
físico, mas com o olhar sempre conectado para inspirá-lo(a) cada vez mais a ampliar
horizontes.
Atenciosamente,
Arleide Barreto
Pró-reitora de Graduação
Vice-reitora Interina
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