Alunos e Corpo docente
O Governo do Estado alterou o modelo de distanciamento controlado no enfrentamento da pandemia. O novo modelo, chamado de 3As, conta com um sistema de
emissão de avisos, alertas e ações para os municípios. Com a mudança, as decisões passam a ser compartilhadas entre os municípios de cada região.
Diante dessa alteração no modelo, a Universidade mantém sua estratégia prevista no Plano de Contingência (PC COVID-19 Unisinos). Neste sentido, a Unisinos segue o
Regime de Contingência Moderado I, com uma retomada gradual de atividades presenciais nos campi de São Leopoldo e Porto Alegre. A Universidade permanece
atenta às decisões municipais que serão divulgadas nos próximos dias a partir de decretos.
As atividades presenciais em curso deverão seguir na próxima semana, de 24 a 30 de maio. Além dos laboratórios, um conjunto de turmas inicia, gradativamente, as
aulas presenciais, de modo a experimentar o formato de aulas com transmissão simultânea e a estrutura da Unisinos que foi planejada para esta retomada.
O momento requer lucidez e cautela nas ações devido ao contexto ainda adverso de enfrentamento da pandemia. Portanto, cabe reforçar que o retorno ao campus,
neste conjunto reduzido de aulas presenciais, é facultativo. Se preferir, você poderá optar em permanecer no ambiente remoto.
Ainda, 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, através de agendamento pelos e-mails: apoiosl@unisinos.br e apoiopoa@unisinos.br;
Ambientes de convivência foram planejados considerando os protocolos de distanciamento;
Praças de Alimentação de uso comum e colaborativo, organizadas com mesas, cadeiras e micro-ondas são novidades. Esses ambientes foram organizados de modo
a possibilitar que colaboradores da Unisinos e alunos esquentem seus alimentos e realizem lanches e refeições;

Os serviços e espaços que a Unisinos está disponibilizando para a retomada gradual das atividades presenciais estão organizados de modo a respeitar os protocolos de
distanciamento. É necessária a colaboração de todos neste uso, de forma a manter a segurança e os cuidados com a saúde da comunidade universitária.
Ao longo dessa semana, os municípios de São Leopoldo e Porto Alegre comunicarão suas determinações sobre o sistema de distanciamento Estado. A Unisinos segue
atenta às decisões e, em caso de alterações, comunicará sua comunidade universitária.

Continue se cuidando e cuidando da saúde daqueles que o cercam.

