COMUNICADO
A Direção da Faculdade Santíssimo Sacramento vem prestar as seguintes informações à
comunidade acadêmica a respeito do RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS:
1. Considerando a necessidade de manter e reforçar as medidas de prevenção,
controle e contenção dos riscos de contágio associados à COVID-19, conforme
determinação das autoridades governamentais, a F.SS.S. suspendeu suas
atividades presenciais e passou a operar por meios digitais desde o dia 16 de março;
2. Preparando-se para o retorno às atividades presenciais, a Faculdade criou uma
comissão especial para construir os protocolos de segurança na área pedagógica e
administrativa, considerando informações técnicas prestadas pelo Ministério da
Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia e do município de Alagoinhas;
3. Tais protocolos definem rotinas de limpeza e desinfecção de salas de aula,
laboratórios, biblioteca, unidades administrativas, instalações sanitárias, áreas de
recreação e circulação de pessoas em cada etapa do retorno progressivo às
atividades presenciais;
4. Apesar de todas as providências adotadas para assegurar a implantação destes
protocolos, optamos por retornar ao modo presencial de forma gradativa,
começando pelos setores de apoio administrativo por envolver contingente menos
numeroso;
5. Também por envolver um menor número de alunos e professores, e considerando o
que estabelecem os protocolos de segurança, manteremos em modo presencial as
atividades práticas realizadas em clínicas e laboratórios;
6. Comprometidos com a vida, com a saúde e o bem-estar geral da comunidade
acadêmica, consideramos mais prudente manter a suspensão das aulas presenciais
e continuar operando por meios digitais até a conclusão do semestre corrente
(2020.2);
7. Com a permissão das autoridades públicas, as aulas e demais atividades
acadêmicas possivelmente retornarão ao modo presencial parcialmente a partir do
dia quinze de fevereiro de 2021. Reafirmamos que este retorno está sendo
preparado com muito carinho e responsabilidade, baseando-se em princípios como
transparência, direito à aprendizagem, flexibilidade, acessibilidade, respeito à vida e
à dignidade humana.
Alagoinhas-Ba, 30 de novembro de 2020.
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