
Próximo passo:  
Um retorno planejado e seguro.  
 
 
Não foi fácil, mas conseguimos responder à pandemia e garantir que mais de 300 mil alunos 
em todo o Brasil pudessem continuar estudando, com os mesmos professores, numa solução 
que agradou bastante. Asseguramos a viabilidade do semestre letivo. Agora, vamos dar um 
passo adiante, reabrindo as portas de nossos campi, e da forma correta: com planejamento e 
extremo cuidado com nossos professores e alunos.  
 
A partir do início do segundo semestre, em 10/08 para veteranos e de 24/08 para os calouros, 
parte das aulas será retomada presencialmente. A primeira premissa para que isso aconteça, 
obviamente, é que as condições da cidade e as autoridades de saúde e sanitárias permitam 
que isso aconteça.  

 
Para muitos de nossos alunos, será bem mais vantajoso assistir às aulas no campus – muitos já 
estão trabalhando e se deslocando pela cidade, e as condições em casa podem não ser as 
ideais, para outros. Antecipando essas necessidades, passamos os últimos dois meses 
planejando e trabalhando para criar as condições ideais de estudo. Abaixo, você poderá 
conhecer algumas das principais medidas tomadas, em todas as nossas unidades.  
 
Para parte das disciplinas, a instituição irá oferecer aulas tanto pelo Teams quanto no 
próprio campus. Nesses casos, a decisão será do aluno. Em breve, seu ambiente acadêmico já 
vai refletir essa possibilidade (a escolha entre turmas presenciais ou turmas ao vivo pelo 
Teams para as disciplinas que possuem essa possibilidade) e haverá um material explicativo, 
para auxiliá-lo.  
 
Todas as informações oficiais referentes ao nosso plano de enfrentamento à pandemia, como 
o status das unidades, tutoriais, informações sobre o retorno aos campi etc. estão reunidas no 
site https://portal.estacio.br/plantaocoronavirus.  
 
Por fim, lembramos a todos de que somos uma comunidade e, como tal, precisamos atuar 
pensando também no bem coletivo. Reunimos, além das medidas de biossegurança adotadas, 
alguns cuidados essenciais. Um ótimo retorno a todos e sucesso nos estudos.  
 
Estamos sempre por aqui para o que precisarem, pelos nossos canais de atendimento.  
 

 
Como nos preparamos para o retorno das aulas nos campi? 

• Estabelecemos medidas para distanciamento nas salas de aula.  

• Disponibilizaremos álcool em gel em todas as unidades.  

• O uso de máscaras será obrigatório, durante todo o período de permanência no 
campus.  

• Todas as instalações, incluindo salas de aula, laboratórios, bibliotecas, secretaria, 
elevadores, banheiros e áreas de convivência foram sinalizadas e tiveram sua 
capacidade reduzida, de forma a mantermos o distanciamento social necessário. 

• Adequamos mais de 2.300 banheiros, 350 salas de atendimento (incluindo secretarias 
e salas de matrícula) e cerca de 2.000 laboratórios. 

• Nossos sistemas de ar-condicionado atendem às normas vigentes e a todas as 
recomendações das autoridades em relação ao enfrentamento da COVID-19. Além de 

https://portal.estacio.br/plantaocoronavirus


termos adotado os padrões mais rigorosos, revisamos, ao longo dos últimos meses, 
os sistemas, instalamos novos equipamentos (como por exemplo filtros) e 
aumentamos a capacidade de renovação do ar. Mais de 2.200 aparelhos foram 
revisados ou modernizados. 

• Adicionalmente, já estamos monitorando a qualidade do ar em todas as unidades. 

• Aumentamos a frequência da higienização dos ambientes. 

• Todas as nossas equipes foram treinadas para ajudá-los nesse retorno, atuando a 
partir dos protocolos recomendados para cada caso. Confie e siga as orientações dos 
docentes, coordenadores e dos nossos gestores.  

 

Cuidados importantes para todos nós 

• Caso você apresente algum sintoma relacionado à Covid-19, a orientação é a de 
buscar atendimento médico e observar as orientações de isolamento, até mesmo em 
casa.  

• Use máscara durante todo o tempo de permanência em nossas unidades, assim como 
no deslocamento. Especialmente se você utilizar transporte coletivo, essa é uma 
medida fundamental. 

• Respeite as sinalizações de capacidade máxima e o distanciamento físico mínimo. 

 


