COMUNICADO DIRGER N.º 02/2021
__________________________________________
Estabelece a condição especial de retorno às
aulas presencias para os estudantes que
fazem parte do grupo de risco e/ou que
fizerem parte do revezamento de frequência.

__________________________________________

O Diretor Geral da Faculdade de Balsas, após
aprovação da entidade mantenedora e no uso de
suas atribuições faz o seguinte:

COMUNICADO
1. A Faculdade de Balsas – Unibalsas em atendimento a Portaria MEC Nº 1.038, de 7 de dezembro
de 2020, retornará as suas atividades acadêmicas presenciais em conformidade com o protocolo
interno de segurança para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 disponível no Site
Institucional (www.unibalsas.edu.br), exceto para os estudantes devidamente autorizados pela
Comissão da Saúde, através de comprovação como pertencentes ao grupo de riscos e/ou que
fizerem parte do revezamento de frequência.
2. Nesse primeiro momento a Instituição seguindo os protocolos de segurança sanitária
estabelecidos pelas autoridades competentes, operacionalizou o retorno presencial através de
formato híbrido, a partir de um revezamento de frequência para as turmas com mais 30 (trinta)
estudantes acomodadas em salas padrão e com mais 40 (quarenta) estudantes, de acordo com
o tamanho da sala.
3. Os estudantes pertencentes ao grupo de risco, deverão através do Portal do Aluno, no menu
COMISSÃO DA SAÚDE - COVID 19, comprovar documentalmente a sua solicitação de dispensa
ao retorno presencial.
4. Os estudantes pertencentes ao grupo de risco e aos incluídos no revezamento de frequência
deverão participar das aulas e demais atividades remotamente no horário das aulas presenciais,
tendo em vista que serão transmitidas ao vivo e não serão gravadas.
5. Os coordenadores de cada curso irão orientar como será feita a organização e o revezamento
das turmas.

6. Vale ressaltar que, a Instituição está em pronto atendimento para toda a comunidade acadêmica
e que não tem medido esforços e investimentos para que o retorno presencial dos nossos
estudantes seja seguro, proveitoso e rentável, sempre focando no ensino de qualidade, na
transformação acadêmica, profissional e pessoal de cada um.

Balsas, MA, 18 de fevereiro de 2021.

RENAN FRANCISCO HONAISER
Diretor Geral

