
 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 45 /2021/DG, DE 20 DE JULHO DE 2021. 

 

 

Retorno das aulas práticas presenciais a partir de 26 de 

julho de 2021. 

 

A Diretora Geral da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba, Paula Regina Pontara, 

nomeada pela Portaria 02/2014, de 20 de fevereiro de 2014, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando-se o disposto na Portaria MEC nº 1.030, de 01 de 

dezembro de 2020, e Portaria MEC nº 1.038, de 07 de dezembro de 2020,  

 

Resolve:  

 

Art. 1º. Aprovar o retorno das aulas presenciais a partir do dia 27 de julho de 2021, 

conforme possibilitam a Portaria MEC nº 1.030, de 01 de dezembro de 2020, e 

Portaria MEC nº 1.038, de 07 de dezembro de 2020: "Art. 1º As atividades letivas 

realizadas por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 

ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, 

deverão ocorrer de forma presencial a partir de 1º de março de 2021, recomendada a 

observância de protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia de 

Covid-19." (NR)”. 

Parágrafo único: Todos os protocolos de segurança serão observados, conforme 

Protocolo de Biossegurança da FATEB, elaborado em conformidade com o Protocolo 

de Biossegurança instituído na Portaria MEC nº 572, de 1º de julho de 2020 e a 

Resolução SESA n° 98, de 03 de fevereiro de 2021. 

 

Art. 2º. As aulas teóricas serão ofertadas de forma remota, utilizando-se meios e 

tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação 

em vigor, conforme possibilita o Art. 2º da Portaria MEC nº 1.030, de 01 de dezembro 

de 2020, e Art. 2º Portaria MEC nº 1.038, de 07 de dezembro de 2020, que permitem 

que esses recursos sejam  utilizados em caráter excepcional para integralização da 

carga horária das atividades pedagógicas, no cumprimento das medidas para 

enfrentamento da pandemia de Covid-19 estabelecidas em protocolos de 



 

 

 

 

biossegurança, cumprindo com essa medida o distanciamento de 1,5m ao usar 

somente as salas de aulas médias e grandes. 

 

Art. 3º. O retorno será a partir de 26 de julho para alunos ingressantes no segundo 

semestre de 2021 da graduação presencial e a partir de 27 de julho de 2021 para 

alunos veteranos (ingressantes dos anos anteriores), também da modalidade 

presencial. A partir de 28 de julho para alunos dos cursos Técnicos. Para os 

acadêmicos dos cursos ofertados na modalidade à distância, as tutorias permanecem 

online. 

Parágrafo único: os acadêmicos da modalidade à distância que necessitarem usar 

recursos tecnológicos disponíveis nas unidades polos poderão comparecer a elas, 

desde que sigam as orientações do Protocolo de Biossegurança e as orientações 

desta Portaria. 

 

Art. 4º.  Será obrigatória a presença dos alunos dos cursos da modalidade presencial 

nas aulas das disciplinas que forem ofertadas de forma presencial.  

Parágrafo único: Os alunos que não puderem comparecer às aulas deverão protocolar 

requerimento, via e-mail para secretaria@fatebtb.edu.br, informando da 

impossibilidade da presencialidade nas aulas e apresentando documentos 

comprobatórios, tais como laudos e/ou atestados médicos. 

 

Art. 5º. Abaixo seguem orientações e medidas adotadas pela FATEB para o retorno 

das atividades, conforme Art. 1º. desta Portaria. 

 

§ 1º.  ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL EM RELAÇÃO AOS PROTOCOLOS 

DE HIGIENE E SAÚDE: 

. Será obrigatório o uso de máscara por todos que frequentarem a Instituição; 

. Não haverá intervalo entre as aulas, caso queira ir até a lanchonete para compra de 

lanche, deverá respeitar o espaçamento e evitar aglomerações; 

. Instalação de tapetes sanitizantes nas portas de entrada; 

. Instalação de dispensers para álcool em gel em vários espaços da IES; 

. Termômetros digitais para aferição de temperatura. Se o aluno apresentar 

temperatura acima de 37,1º não será permitida a entrada do mesmo na Instituição e o 

orientaremos a comparecer na unidade de saúde indicada; 

. Aquisição de face-shield para todos os professores; 



 

 

 

 

. Estará proibido o uso dos dispensadores de água dos bebedouros que exigem 

aproximação da boca, sendo permitido apenas o uso de dispensadores de água para 

abastecimento de copos ou garrafas individuais; 

. Reorganização das salas de aula conforme as normas de segurança, respeitando o 

distanciamento mínimo de 1,5m entre os alunos; 

. Os espaços de uso público e de uso coletivo serão mantidos constantemente 

arejados e ventilados, preferencialmente de forma natural; 

. As áreas de convivência serão utilizadas apenas para fins pedagógicos; 

. Sinalização dos protocolos de higiene e saúde em todos os espaços da Instituição, 

por meio de cartazes e adesivos, com orientações claras relacionadas às medidas de 

prevenção e controle da COVID-19; 

. Intensificação da limpeza e desinfecção periódica dos espaços e mobiliários 

escolares, realizada por equipes treinadas em relação aos protocolos sanitários; 

. Funcionários treinados para atender os horários de entrada e saída dos alunos, 

garantindo que os protocolos de higiene e distanciamento sejam respeitados; 

. Aquisição de equipamentos necessários para a transmissão das aulas, atendendo 

assim aos alunos que requererem, através de formulário e apresentação de 

documentos comprobatórios, para permanecer em casa neste momento, participando 

das aulas de modo remoto. Essa prerrogativa não se aplica às disciplinas com aulas 

práticas presenciais, as quais o aluno deverá repor posteriormente, em caso da 

impossibilidade de frequentar.  

 

§ 2º ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS: 

. Uso de máscara durante todo o tempo em que estiver na Instituição; 

. Trazer duas máscaras extras em saquinhos descartáveis, álcool em gel e lenços de 

papel, para usar sempre que necessário; 

. Limpar os calçados no tapete sanitizante antes de entrar na Instituição; 

. Aferir a temperatura antes de entrar na Instituição; 

. Higienizar frequentemente as mãos e objetos mais utilizados durante a aula com 

álcool em gel; 

. Respeitar o distanciamento de no mínimo 1,5m em todos os espaços; 

. Utilizar os bebedouros apenas para abastecer copos ou garrafas de uso individual; 

. Respeitar a etiqueta de cumprimentos (proibido apertos de mão, beijos e abraços); 

. Ao chegar à Instituição, dirigir-se imediatamente para a sala de aula, a fim de evitar 

aglomerações nos corredores; 

. Não compartilhar materiais escolares, celulares ou outros objetos durante as aulas; 



 

 

 

 

. Os estudantes deverão frequentar as disciplinas práticas experimentais. Caso haja 

impedimento, deverão requerer, via formulário e apresentação de justificativa e 

documentação comprobatória, se for o caso. O requerimento será avaliado, podendo 

ser indeferido caso não haja justificativa baseada no Protocolo de Biossegurança. 

. Para atendimentos realizados pela Coordenação e/ou Direção, solicitamos para que 

façam agendamento prévio, via sistema;  

. Neste primeiro momento, todos os eventos estão suspensos. Possíveis alterações 

serão comunicadas com antecedência, no decorrer das aulas. 

 

§ 3º. ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES: 

. Uso de máscara e face-shield durante todo o tempo em que estiver na Instituição ou 

em sala de aula; 

. Limpar os calçados no tapete sanitizante antes de entrar na Instituição; 

. Aferir a temperatura antes de entrar na Instituição; 

. Higienizar frequentemente as mãos e materiais utilizados durante a aula com álcool 

em gel; 

. Respeitar o distanciamento de no mínimo 1,5m entre demais funcionários e/ou 

alunos; 

. Utilizar os bebedouros apenas para abastecer copos ou garrafas de uso individual; 

. Respeitar a etiqueta de cumprimentos (proibido apertos de mão, beijos e abraços); 

. Não compartilhar materiais escolares, celulares ou outros objetos com os alunos; 

. Seguir todas as orientações institucionais e pedagógicas para o bom funcionamento 

e retorno às aulas presenciais; 

. Estimular e orientar os alunos em relação aos protocolos de segurança e saúde que 

deverão ser seguidos e respeitados durante as aulas. 

 

§ 4º. Reforçamos que todas as ações citadas acima são baseadas nas diretrizes 

governamentais já citadas, visando a segurança e saúde dos alunos e professores que 

retornarem às suas atividades acadêmicas de maneira presencial. 

 

Art. 6º. Contamos com a colaboração de todos nesse momento, principalmente em 

relação aos protocolos que deverão ser seguidos. Dessa forma, com o 

comprometimento e responsabilidade de todos, certamente obteremos sucesso nessa 

retomada.  

 



 

 

 

 

Art. 7º. Em anexo a essa Portaria segue um Termo que deverá ser assinado pelos 

alunos e entregue no primeiro dia de aula, sendo vedada a entrada caso não assine e 

entregue o mesmo. 

 

 

Art. 8º.  Esta Portaria entra em vigor nesta data.  

 

 

 

 

 

Paula Regina Pontara 

Diretora Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA | COVID-19 

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

portador do CPF número: _____________________________, matriculado no 

curso_______________________________, DECLARO que:  

 estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a 

pandemia de Covid-19.  

 não apresentei, nos últimos 14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas de 

contaminação, tais como febre, tosse ou tive o diagnóstico de infecção pelo 

Covid-19.  

 entrarei em contato com a instituição de ensino caso apresente quaisquer dos 

sintomas causados pela infecção da Covid-19.  

 estou ciente que necessito usar constantemente a máscara de tecido assim 

como realizar a correta higienização das mãos por meio de lavagens com água 

e sabão e por uso do álcool em gel, bem como RESPEITAR TODAS AS 

DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE RETORNO ÀS 

AULAS.  

 mesmo retornando às disciplinas presenciais devo continuar a realizar as 

disciplinas remotas, nos dias de revezamento em que estiver nas atividades à 

distância, sujeito a reprovação por falta caso não participe. 

 

 

 

Data: _____/_____/_____  

 

 

 

          ______________________________ 

                   Assinatura do Estudante 

 


