Alunos e Corpo docente
Diante da migração para o regime de bandeira vermelha pelo modelo de distanciamento do Governo do Estado e das condições sanitárias de nossa região, a Unisinos passa a
adotar, a partir da próxima segunda-feira, 17 de maio, o Regime de Contingência Moderado I previsto no Plano de Contingência (PC COVID-19 Unisinos).
A Universidade mantém, assim, uma retomada gradual de atividades presenciais nos campi de São Leopoldo e Porto Alegre.
O momento requer lucidez e cautela nas ações devido ao contexto ainda adverso de enfrentamento da pandemia. A Universidade reafirma seu compromisso e cuidados com a
saúde de sua comunidade universitária.
Retomada gradual de encontros presenciais nos campi
Além dos Laboratórios, a Unisinos também dá início a uma retomada gradual de salas de aula presenciais nos seus campi neste semestre, com um conjunto reduzido de turmas
a ser indicado pelas coordenações dos cursos. A maioria das aulas ainda permanecerá no formato remoto (online).
As salas de aula foram equipadas para receber as Atividades Acadêmicas que ocorrerão de forma presencial, proporcionando a interação da turma, estejam os alunos no
campus ou em suas casas - sala de aula simultânea.

Os alunos que tiverem interesse, considerando os limites de ocupação das salas de acordo com os protocolos sanitários do Plano de Contingência, poderão participar das aulas
de forma presencial. O retorno ao campus será facultativo. Se preferir, o aluno poderá optar em permanecer no ambiente remoto.
Reforçamos que:
• Atividades de laboratório podem ocorrer, sob demanda, com base no planejamento proposto pelas coordenações de cursos;
• Salas
públicas
de
informática
podem
ser
utilizadas,
sob
demanda,
por
professores
e
alunos,
emails: apoiosl@unisinos.br e apoiopoa@unisinos.br.

através

de

agendamento

pelos

Cabe destacar ainda que, ao longo desta semana, os protocolos sanitários do nosso Plano de Contingência serão atualizados. Esta atualização se dá mediante as novas
determinações dos órgãos de governo e da saúde.
É importante ressaltar que as atividades presenciais da Unisinos estão condicionadas às determinações dos órgãos de governo e condições sanitárias de nossa região a partir do
Plano de Contingência (PC COVID-19 Unisinos).
Continue se cuidando e cuidando da saúde daqueles que o cercam.

