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Prezados Alunos, 

 

O Governo do Estado do Maranhão publicou no dia 30 de junho o 

decreto n° 35.897 que autoriza o retorno das aulas no Ensino Superior a 

partir do dia 03 de agosto de 2020, sob vários critérios de funcionamento 

no que diz respeito ao distanciamento social, segurança e higiene para as 

Instituições de Ensino Superior.  

Nesse contexto, a EDUFOR informa que já está pronto o calendário 

acadêmico para o segundo semestre de 2020 e que adotará as seguintes 

medidas: 

1) Os cursos da área da Saúde e Engenharia terão a sua 

reposição das aulas práticas referentes ao primeiro semestre no período 

de 03 a 22 de agosto; 

2) Os ingressantes terão o seu processo de nivelamento e de 

ambientação acadêmica no período de 17 a 22 de agosto de forma 

presencial e a partir do dia 24 iniciam as aulas dos conteúdos 

programáticos mesclando aulas remotas e encontros presenciais no 

semestre, sempre com o quantitativo máximo de 01 aluno a cada 1,5 

metros quadrados em sala de aula; 

3) Os veteranos de todos os cursos de EDUFOR retornarão às 

aulas no dia 24 de agosto iniciando os conteúdos programáticos do 
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segundo semestre, mesclando aulas remotas e presenciais, sempre com o 

quantitativo máximo de 01 aluno a cada 1,5 metros quadrados em sala de 

aula ou laboratórios e Clínicas; 

4) Todos os alunos receberão um Kit contendo um fraco de álcool 

em gel, uma toalha e um squezze de uso individual e terão sempre a 

medição da temperatura aferida antes do início das aulas; 

5) Será determinantemente proibida a circulação de pessoas sem 

máscara no ambiente da Faculdade, bem como a presença sem aferição 

de temperatura; 

6) Os professores só poderão ministrar aulas com a utilização de 

proteção facial (Face Shield); 

7) O atendimento nas Clínicas só poderá ser feito por alunos e 

professores com o uso de máscara, proteção facial (face shield), óculos de 

proteção e roupas descartáveis no atendimento à pacientes. 

Com isso, a Faculdade EDUFOR, de antemão dá as boas-vindas a 

todos os seus alunos e complementa afirmando que, enquanto não cessar 

o estado de pandemia no Brasil, adotará todas as medidas de segurança 

visando evitar ao máximo as aulas presenciais, de modo a garantir a 

saúde e a segurança de seus alunos e funcionários, porém sempre 

buscando manter o padrão de qualidade dos encontros presenciais e fazê-

los sempre que possível. 
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São Luís, Maranhão, 02 de julho de 2020. 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Josué Sucupira Barreto, Me. 

Diretor Executivo 

 


