
FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST 
 

NOTA SOBRE A CONTINUIDADE DO SEMESTRE LETIVO 2022.1 
 

 

A Faculdade Santa Terezinha – CEST comunica à comunidade acadêmica, em 

especial aos docentes e alunos(as), que dará prosseguimento ao Semestre Letivo 2022.1 nas 

seguintes condições:  

a) Retorno presencial às aulas e demais atividades acadêmicas a partir de 14 de março 

de 2022, para alunos(as) de todos os cursos de graduação. As aulas remotas 

permanecerão somente até o dia 11 de março de 2022; 

b) Não haverá transmissão ao vivo das aulas e atividades ministradas presencialmente 

nos espaços físicos da faculdade, nem gravação para disponibilização posterior; 

c) Realização de aulas e atividades remotas ou híbridas, com utilização de recursos 

educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 

convencionais, em substituição às aulas presenciais, só ocorrerão após o dia 14 de março 

se houver novas determinações por parte das autoridades em decorrência do 

agravamento do cenário epidemiológico ou qualquer intercorrência prevista no 

Plano de Contingência da Faculdade, ou em caso de outras circunstâncias externas 

que o exijam,  o que será imediatamente comunicado à comunidade acadêmica; 

d) Será obrigatório o uso da máscara de proteção em quaisquer dependências da 

instituição, sendo imprescindível à entrada e devendo ser mantido durante toda a 

permanência do(a) aluno(a), além da frequente higienização das mãos com álcool ou 

água e sabão, e do não compartilhamento de objetos e utensílios pessoais como 

medidas para preservação da saúde individual e coletiva; 

e) Nos ambientes comuns como praça de alimentação e área de vivência, devem ser 

evitadas aglomerações como rodas de conversas, principalmente durante os 

momentos de alimentação quando, obrigatoriamente, a pessoa necessita retirar sua 

máscara. 

A Faculdade solicita a cooperação de cada aluno(a), docente e colaborador(a), no 

sentido de manter os protocolos e medidas de segurança recomendados  para proteção da saúde, 

segurança e bem-estar físico, mental e social da comunidade acadêmica, tendo em vista contribuir 

para mitigar os riscos de contaminação das atuais variantes do coronavírus, sobretudo pela 

gravidade que caracteriza o atual cenário epidemiológico com elevação do número de casos e de 

óbitos em todo o território nacional. 

O CEST manifesta agradecimentos pela compreensão e confiança e ratifica que 

desenvolve seu trabalho com seriedade, compromisso, transparência e, sobretudo, com respeito 

à vida das pessoas, desejando um semestre tranquilo e de muito aprendizado. 

 

A DIRETORIA 


