RETORNO ÀS AULAS
Estamos prontos para começar o 1º semestre letivo de 2021, no dia 22 de
fevereiro, com todos os preparativos para recepcioná-los com segurança e
responsabilidade. Aprenderemos juntos a sair de casa! E sairemos seguros
para os momentos que realmente farão sentido. Sairemos para encontrar o
mundo que se transformou e incorporou inovação e conexão no ensino e na
formação de qualidade.
A retomada das atividades presenciais de aplicação prática e
contextualizada é realidade nas nossas Instituições.* Prepare-se, será um ano
intenso. Iniciaremos o semestre letivo com a capacitação de nosso corpo
acadêmico com vistas a cumprir com rigor os protocolos sanitários e de
segurança necessários. Estamos ansiosos para lhes apresentar nossos
espaços adaptados e as novas tecnologias educacionais que serão as
facilitadoras do fazer acadêmico a partir de agora e para a vida inteira.
E com a expansão das frentes de vacinação no país e a expectativa
iminente do esperado recuo da pandemia, em breve, retornaremos a rotina
de todos os nossos cursos integralmente, munidos das melhores
possibilidades de interações produtivas e muita energia para o novo, para o
futuro.
As Instituições do Grupo Brasília Educacional passaram por adequações
na estrutura física para que se atendam todas as exigências dos órgãos
oﬁciais do Município e das Entidades Internacionais da Saúde - Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS),
além das recomendações do Protocolo de Biossegurança para retorno das
atividades nas Instituições de Ensino (SES/ SETEC/ MEC).
Os espaços estão devidamente sinalizados e com a disponibilização de
itens de antissepsia nos ambientes de circulação. As salas e os laboratórios
estão sanitizados e reordenados com ocupação reduzida, mantendo o
distanciamento mínimo entre os alunos.
Respeite as orientações de segurança! A Comissão Permanente de
Biossegurança e Saúde (CPBS) continuará monitorando as condições
recomendadas para o controle da pandemia e zelando pelo cuidado e
vigilância em saúde. Em caso de dúvidas e sugestões, fale diretamente
conosco: cbps@bras.digital
*A oferta e a presencialidade serão gradualmente expandidas no decorrer do
semestre letivo, observando as orientações emanadas nos Decretos Municipais,
acordos Sindicais ou mediante indicação da CPBS.

Fique atento ao nosso calendário Acadêmico e acesse o protocolo de
Biossegurança do MEC para a Educação Superior

