
  

  

COMUNICADO 

Estimados Alunos e Alunas,  

Recebam nossa cordial saudação e desejo de paz e saúde para todos.  

Novamente somos chamados ao discernimento e tomada de decisão sobre o 

retorno às aulas presenciais, o que fazemos com a devida compreensão e com 

a responsabilidade institucional que nos cabe nesse momento, conforme 

exposto a seguir. 

Considerando a responsabilidade com a preservação da saúde da nossa 

comunidade acadêmica, bem como a manutenção da tradicional qualidade nos 

serviços educacionais ofertados pela IES; 

Considerando o avanço na política de vacinação no Brasil no ano de 2021, onde a 

integralidade, ou a maior parte, da nossa comunidade acadêmica já se encontra 

imunizada com o esquema completo da Vacina para a Covid-19; 

Considerando a necessidade de um retorno gradual e responsável das atividades 

presenciais, bem como o anseio de grande parte do nosso corpo discente, a Direção 

Geral da Faculdade Santíssimo Sacramento RESOLVE: 

I) Pelo retorno PRESENCIAL das aulas a partir do próximo semestre 

(2022/01), com a adoção dos protocolos e medidas sanitárias 

recomendados pelos órgãos de saúde; 

II) Continuar com as aulas práticas presenciais de laboratórios para todos os 

cursos, adotando as medidas sanitárias previstas no protocolo da 

Faculdade Santíssimo Sacramento aprovado e homologado pela Vigilância 

Sanitária de Alagoinhas.   

III) Retomar o acesso à Biblioteca, salas de aula, áreas de convivência, 

Laboratórios diversos e demais instalações da IES das 07:00 às 12:00, e 

das 17:30 às 22:30, desde que respeitado as medidas sanitárias.  

IV) Como medida adicional de zelo a saúde, ressaltamos que para o ingresso 

nas dependências da IES, nos próximos semestres, poderá ser exigido a 

comprovação do esquema vacinal, a depender dos protocolos sanitários 

definidos pelos órgãos de saúde. 



  

Outrossim, considerando a experiência educacional obtida durante a Pandemia 

do Corona vírus, o que de forma inequívoca nos permitiu amadurecer e pensar 

formas de aperfeiçoar a qualidade das aulas presenciais por meio do intercâmbio com 

algumas atividades remotas, a Direção da Faculdade Santíssimo Sacramento 

também RESOLVE: 

I) Manter aulas remotas (mediadas por tecnologias) nos dias de sextas-feiras 

e sábados, prioritariamente para as disciplinas nucleares dos Cursos de 

Graduação da IES; 

II) A depender da necessidade de cada Curso, permitir também, a expansão 

das respectivas aulas remotas de disciplinas prioritariamente teóricas, para 

as atividades que irão ocorrer nas segundas-feiras. 

III) Ressalta-se que tais atividades de aulas remotas, serão ofertadas 

concomitantes às atividades presenciais de cada Curso, sendo inclusive 

assegurado a responsabilidade na formação de nossos alunos, bem como 

a qualidade na prestação dos serviços educacionais ofertado pela IES.  

Considerando que já superamos as incertezas trazidas no início da pandemia e 

seguimos de forma responsável, nos direcionamos gradualmente a um retorno 

e a uma nova normalidade das rotinas administrativas em observância as 

disposições contidas no Regimento Interno da IES, com grandes expectativas 

para nosso reencontro presencial e convívio diário. Na oportunidade, 

informamos que o desconto de 30% não cumulativo e temporário da pandemia 

será suspenso a partir de janeiro de 2022. 

Caso ocorram alterações no cenário epidemiológico, que justifiquem novas 

adoções de medidas restritivas, avisaremos com antecedência. 

Sem mais, desejamos um excelente 2022 para todos (as)! 

 

Alagoinhas-BA, 03 de dezembro de 2021. 

 

Irmã Lucia Maria Sá Barreto de Freitas 

Diretora Geral 


