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Nota - Retorno atividades presenciais
A Católica de Santa Catarina, após reunião do Comitê de Acompanhamento e Prevenção do COVID-19, informa novas
deliberações referentes à pandemia de coronavírus:
Desde o dia 23 de março de 2020 as atividades presenciais na Instituição estão suspensas, em respeito às orientações
sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Mesmo em um curto período, nosso Centro Universitário
conseguiu adaptar-se com excelência à nova realidade imposta pela pandemia e seguirá desta forma até que a situação
de saúde pública esteja controlada, preservando a vida de estudantes, colaboradores e suas famílias.
Porém, a partir do decreto estadual Nº 630/2020 do Governo do Estado de Santa Catarina, publicado na última segundafeira (01/06) que autoriza o retorno de algumas práticas presenciais e atendendo a todos os protocolos de segurança,
entendemos que poderemos iniciar o processo de retorno de algumas atividades presenciais curriculares voltadas a aulas
práticas e estágio obrigatórios para formação de nossos acadêmicos.
Para isso, construímos uma proposta de retomada gradual em segurança para essas atividades presenciais e informamos
que neste momento, aos estudantes que não se sentirem confortáveis em retornar, bem como aqueles que estão em
grupos de risco, que, como as aulas práticas não podem ser realizadas fora dos ambientes específicos para esse fim, elas
poderão ser realizadas em semestres vindouros, sem ônus financeiro adicional. Todavia, o acadêmico deverá contatar o
coordenador do seu curso para informar tal situação.
Ressaltamos que foram tomadas diversas medidas para receber esses estudantes da forma mais segura possível. Foram
mapeados riscos, realizadas adequações estruturais – como instalação de dispensers de álcool gel no entorno de onde
ocorrerão as aulas, reforço na limpeza e desinfecção de ambientes, demarcação de piso com distanciamento de 1,5 metro
nas áreas comuns, restrição do número de pessoas por ambiente, entre outras –, e foram adquiridos Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para garantir a segurança dos estudantes e colaboradores.

Além disso, o uso de máscara facial será exigido em todos os ambientes do campus e será realizada triagem presencial de
toda a comunidade acadêmica apta ao retorno de suas atividades presenciais. Os estudantes que tiverem dúvidas sobre
este momento de retorno parcial devem procurar seus coordenadores de curso.
Estamos também buscando em conjunto com professores, coordenadores de curso e estudantes o formato das atividades
possíveis para o segundo semestre letivo, que se iniciará em agosto. Em breve estas informações também serão
comunicadas.
Que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe continuem abençoando estudantes, professores, colaboradores e todas as
pessoas do Brasil para que, juntos, possamos atravessar este momento da melhor forma.
Fique bem. Conte conosco.
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