COMUNICADO AOS DISCENTES
CONSULTA SOBRE RETORNO AULAS PRESENCIAIS
Tendo em vista o Novo Decreto Municipal número 9516, de 23 de setembro de
2020, que diz no seu Art 2o § 3º."O retorno das atividades educacionais das
instituições de ensino superior, ficará a critério das respectivas mantenedoras,
observadas as cautelas sanitárias aplicáveis e o disposto na legislação própria”, a
Faculdade Piaget que saber sua opinião.

Você faz parte da Família PIAGET e esta importante decisão será tomada
baseada na vontade da maioria dos alunos.

Caso a maioria queira retornar às aulas teóricas de forma presencial este
retorno ocorrerá a partir do dia 13 de outubro de 2020. Para as disciplinas que não
seja permitido o cumprimento do distanciamento social e para as turmas com
docentes em grupo de risco, estas aulas permanecerão de forma remota, sendo o
calendário de aulas informado pelas coordenações de cursos.

Para tal seguiremos todos os protocolos de segurança como:
1) Controle de acesso com aferição de temperatura na entrada do
campus;
2) Uso de tapetes sanitizantes para higienização dos calçados;
3) Disponibilização de álcool gel em diversos pontos do campus;
4) Uso obrigatório de máscara sobre o nariz e boca durante todo o
período de permanência no campus da Faculdade PIAGET;
5) Número máximo de alunos por sala respeitando distanciamento de
1,5m entre os alunos.
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A sua opinião é muito importante e poderá impactar diretamente no resultado
desta pesquisa, portanto, NÃO DEIXE DE RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO !!!
Lembramos que esta decisão será tomada respeitando sempre a vontade da
maioria dos alunos de cada período (MANHÃ ou NOITE), porém em nenhuma das
situações (aulas remotas ou presenciais) haverá alteração nos valores das
mensalidades.

Esses são os links dos documentos que embasam nossa pesquisa. Decreto
Municipal número 9516, 23/09/2020 (https://www.suzano.sp.gov.br/web/wpcontent/uploads/2020/09/9516-20-GP-Dec9432-20-16amod-escolasprorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf) e Portaria MEC número 544, de 16/06/2020
(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020261924872).

A Faculdade Piaget precisa ouvir sua opinião! Você quer retornar as aulas
teóricas, das disciplinas que permitirem o distanciamento adequado entre os
alunos, de FORMA PRESENCIAL na Faculdade Piaget?

ATENÇÃO: RECEBIMENTO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO ATÉ DIA
28/09/2020 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 9H. Link: https://forms.gle/ANktLpTjjFrniGYd8

Agradecemos sua participação!

Prof. Marcus V.H. Rodrigues
Diretor Geral - Faculdade Piaget
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