São Caetano do Sul, 1º de fevereiro de 2022.

Orientações sobre o retorno das aulas
Cursos de graduação

Conforme informado no Comunicado enviado na semana passada, as aulas presenciais dos
cursos de graduação da USCS serão retomadas, a partir do próximo dia 7 de fevereiro, no formato
presencial.
Neste contexto, seguem alguns dos principais procedimentos que embasam esta retomada:
✓ Não haverá mais o rodízio restringindo que, em determinada semana, apenas estudantes
com número final de CPF par ou ímpar participem das aulas presenciais.
✓ Em caso de diagnóstico positivo, ou suspeita, de COVID-19, o estudante deverá comunicar
imediatamente a gestão de seu curso (conforme contatos disponíveis no Anexo 1).
✓ Estudantes diagnosticados, ou com sintomas, de COVD-19 poderão seguir acompanhando
as aulas de forma remota (utilizando o Google Meet, no mesmo modelo que vinha sendo
realizado no semestre passado). Estudantes do primeiro semestre, ou que estejam
chegando agora à USCS via transferência de outras instituições, e que necessitem de mais
informações sobre o uso das ferramentas do pacote Google for Education, podem obtê-las
clicando aqui.
✓ Se, em um intervalo de até 5 dias corridos, duas ou mais pessoas de uma mesma sala de
aula testarem positivo para COVID-19, todos os integrantes da sala passarão para o formato
remoto síncrono pelos próximos 10 dias.
✓ Estudantes portadores de comorbidades ou que estejam em demais situações que impeçam
o acompanhamento presencial das aulas devem entrar em contato e apresentar justificativa
ao respectivo gestor de curso, passando então a acompanhar a aula no formato remoto
síncrono.
✓ Será exigida a apresentação de comprovante de vacinação contra COVID-19 por parte de
alunos, professores e colaboradores administrativos. Os estudantes deverão realizar o up
load do comprovante de ao menos uma dose via Google Classroom (na sexta-feira, 4/02,
será enviado, por e-mail, link e as instruções para a realização da entrega do comprovante).
✓ As aulas não serão mais gravadas.
✓ As avaliações seguem previstas para ocorrerem de forma presencial, lembrando que as
provas N1 permanecem agendadas para o período de 13 a 20 de abril de 2022.

✓ Será realizado o controle de presença tanto para os alunos que acompanham a aula
presencialmente quanto àqueles que, eventualmente, estiverem momentaneamente
utilizando o modelo remoto síncrono (não presencial).
✓ O uso de máscara de proteção segue obrigatório em todas as dependências dos campi.
✓ Eventos no Auditório e Ginásio ficam limitados à 50% da capacidade total do espaço.
✓ As aulas práticas nas clínicas, laboratórios, estúdios e demais instalações que não as salas
de aula, serão realizadas apenas no formato presencial (sem a transmissão via Google
Meet). Detalhes específicos, nestes casos, serão analisados pela respectiva gestão de
curso.
✓ A USCS seguirá monitorando o ambiente, bem como as decisões das autoridades, podendo,

a qualquer momento, divulgar atualizações sobre o tema. De qualquer forma, fica
estabelecido que, no dia 25 de fevereiro de 2022, a USCS irá divulgar comunicado oficial
sobre a vigência, ou não, do atual formato no mês seguinte.
✓ O endereço duvidacovid@online.uscs.edu.br fica à disposição para tirar dúvidas e/ou obter
mais informações sobre temas ligados à pandemia relacionados à USCS.

Por fim, nunca é demais destacar a importância de retomarmos as atividades presenciais e o
quanto isso é significativo para a formação e o desenvolvimento de nossos estudantes. No entanto,
também cabe lembrar que a pandemia, e seus efeitos nocivos, evidentemente, ainda não chegaram
ao fim. Mesmo com o avanço da vacinação nas mais diversas faixas etárias (um grande diferencial
em relação à situação que enfrentamos nos anos anteriores), ainda é fundamental o engajamento
de todos em prol do cumprimento das normas básicas de segurança e da responsabilidade mútua
ao adotarmos posturas individuais que possam propiciar um ambiente mais seguro a todos.

Como já observamos em momentos anteriores, estamos certos de que, juntos, vamos vencer
mais esse desafio.

Atenciosamente,

Prof. Me. Silton Marcell Romboli
Pró-Reitor de Graduação

