
Comissão de Biossegurança

Parecer Técnico n°02/2021

Inhumas, Goiás, 29 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.

II – 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.

A Comissão de Biossegurança recomenda:

I. Diante da atual situação da pandemia do Covid-19 e as determinações

legais quanto ao retorno de aulas presenciais, a Comissão de



Biossegurança aprova o retorno de aulas presenciais teóricas e práticas do

novo semestre letivo de 2021/2.

II. Deve-se atualizar o Protocolo de Biossegurança para retorno das aulas

presenciais em 2021 contendo a estruturação do calendário de aulas para o

segundo semestre letivo de 2021.

III. A reposição das aulas práticas referentes a 2021.1 serão informadas em

calendário específico a ser divulgado após o início do semestre.

IV. 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:

A. Corpo Técnico-Administrativo: 05 de agosto de 2021 às 15h00min, no

auditório da Faculdade de Inhumas.

B. Docentes: 02 de agosto de 2021 às 18h50min, durante a semana de

Planejamento Docente 2021.2;

C. Discentes: Em datas e horários especificados em circular da direção

acadêmica.

Profª. Drª. Renata Brandão
PRESIDENTE DA COMISSÃO








































































































