
Direção Acadêmica

Circular/FacMais/DIR/012/2021

Inhumas, Goiás, 30 de Julho de 2021

À Comunidade Acadêmica

ASSUNTO: RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SEMESTRE LETIVO

2021.2

Considerando:

I – A Portaria MEC nº 1030, de 1º de Dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas
presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para
integralização da carga horária das atividades pedagógicas enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - Covid-19.

II - A Nota Técnica Nº 08 de 14 de Julho de 2021 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás,
que determina a ampliação da capacidade de alunos em regime presencial nas instituições de
ensino do Estado de Goiás, de todos os níveis educacionais, desde que garantido o
distanciamento de no mínimo 1,0 metro de raio entre os alunos e de 2,0 metros entre
professor e aluno em sala de aula, limitando ao máximo de 50% (cinquenta por cento) da
capacidade total da instituição e observando rigorosamente os protocolos de biossegurança.

IV – O Decreto Nº 162 28 de Abril de 2021 da Prefeitura Municipal de Inhumas que estabelece
normas para as atividades econômicas e não econômicas em decorrência da Pandêmia
ocasionada pela COVID-19.

V - O parecer técnico n° 02 de 23 de Julho de 2021 da Comissão de Biossegurança da
FACMAIS que deliberou pelo retorno das atividades presenciais em 2021.2.

A Faculdade de Inhumas FACMAIS, INFORMA, à Comunidade Acadêmica da

FacMais (Unidade Inhumas), que:

I. Mediante adoção de Protocolo de Biossegurança, a ser disponibilizado no

site e e-mail institucional, e escalonamento de horários/turmas, retomará

presencialmente, as atividades teóricas e práticas em Clínicas Escolas e

em Laboratórios de Práticas do semestre 2021-2, a partir de 09 de agosto

de 2021, conforme calendário acadêmico.



II. A reposição das aulas práticas referentes ao semestre anterior, 2021.1,

serão informadas em calendário específico a ser divulgado após o início

das aulas.

III. Os estágios obrigatórios nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de

Inhumas e nos campos externos de estágios para os discentes do

semestre 2020-2 e 2021-1 acontecerão mediante aprovação dos órgãos

competentes.

IV. Manterá, em caráter excepcional, a substituição de algumas disciplinas

presenciais, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais

digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios

convencionais, pelo período autorizado pelo Ministério da Educação,

referentes ao semestre 2021-2;

V. Realizar capacitação do corpo técnico-administrativo, docentes e discentes

para o efetivo retorno e cumprimento do Protocolo de Biossegurança ao

retorno das atividades presenciais. As capacitações ocorrerão nas

seguintes datas:

■ Corpo Técnico-Administrativo: 05 de agosto de 2021 às 15h00min,
no auditório da Faculdade de Inhumas.

■ Docentes: 02 de agosto de 2021 às 18h50min, durante a semana de
Planejamento Docente 2021.2;

■ Discentes: 06 de agosto de 2021, de forma remota nos seguintes
horários:

a. AGRONOMIA - 19h às 20h

b. ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 19h às 20h

c. EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA - 19h às 20h

d. DIREITO: 2 AO 5 Período - 18h às 19h

e. DIREITO: 6 AO 10 Período - 19h às 20h



f. ENFERMAGEM - 19h às 20h

g. ENGENHARIA CIVIL - 19h às 20h

h. FARMÁCIA - 19h às 20h

i. ODONTOLOGIA - 19h às 20h

j. MEDICINA VETERINÁRIA - 19h às 20h

k. PSICOLOGIA - 19h às 20h

l. CALOUROS: 20h às 21h

Todos os documentos, informações e o acesso das reuniões remotas,

estarão todos organizados no link a seguir:

https://facmais.digital/aulas2021

VI. Aos alunos que, por questões relacionadas à saúde não puderem

frequentar as aulas presenciais de forma regular, desde que comprovado

por atestado médico pessoal ou de familiar direto, será facultado a

alternativa prevista no Decreto-Lei Nº 1.044, de 21 de outubro de 1969.

VII. Informações mais detalhadas serão disponibilizadas por meio do sistema

acadêmico e site institucional, no link: https://facmais.digital/aulas2021

https://facmais.digital/aulas2021
https://facmais.digital/aulas2021

