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Retorno às Aulas Presenciais 2021/1  
 

 
As Faculdades Integradas São Judas Tadeu, ao longo dos meses de janeiro e             

fevereiro de 2021, construiu o chamado Plano de Retorno às Aulas Presenciais dos             
cursos de graduação e pós-graduação, conforme determinação do Ministério da          
Educação. Esse plano assumiu como diretrizes :  

a) O processo de abertura e retomada das atividades econômicas do Rio Grande do             
Sul mesmo que de  forma setorizada e regionalizada.  

b) Medidas adotadas pelos Poderes e Órgãos Oficiais e o olhar técnico para permitir             
que as atividades ocorram de forma presencial, desde que observados e           
atendidos os protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria da Saúde do           
Rio Grande do Sul.  

c) A observância às normativas governamentais e sanitárias, a partir de um olhar            
individual para a nossa instituição, respeitando nossas particularidades.  

d) A adesão ao retorno presencial, a partir da pesquisa realizada entre os dias 04 e               
18 fevereiro de 2021, através de formulário enviado por email ou contato            
telefônico.  

e) O distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os alunos em sala de aula,             
conforme indicado no Decreto Estadual.  

f) Pesquisa de Perfil do Docente que considerou a faixa etária e a possíveis             
comorbidades.  

Movidos pela necessidade de um posicionamento e esclarecimento aos alunos da           
graduação e pós-graduação que, sabemos, estão ansiosos, da mesma forma que a            
Instituição, por este direcionamento de organização do próximo semestre de atividades,           
gostaríamos de comunicar que as aulas, neste semestre, continuarão de forma online,            
ao vivo, até o mês de maio de 2021, com uso da plataforma de aprendizagem virtual                
Blackboard e encontros mediados via Google Meet (já inseridos no ambiente virtual).  

A decisão pela manutenção das aulas remotas decorre dos seguintes fatores: 

– O resultado da pesquisa realizada junto aos nossos alunos: 80% dos nossos alunos              
responderam a pesquisa e, destes, 83% optaram pelo retorno online às aulas; 

– os professores pertencentes ao grupo de risco ou que tenham mantido contato com              
infectados pela COVID-19 irão ministrar aulas online. Então, para evitar transtornos e            



cancelamentos, nesse primeiro momento, entendemos que a melhor solução é          
padronizar o retorno com aulas online; 

– as recomendações sanitárias para o retorno presencial não permitem a totalidade dos             
alunos em sala de aula, pois as regras limitam a sua ocupação. Assim, mesmo que a aula                 
seja presencial, uma parcela dos alunos deverá assisti-la de modo online. Teremos que             
escalonar as turmas em grupos alterando as semanas entre online e presencial (modelo             
chamado pela instituição de FLEX); 

- nossa Missão é transformar a vida das pessoas através do conhecimento e, nesse              
momento, podemos contribuir para minimizar os impactos da pandemia sob a nossa            
comunidade acadêmica. Sabemos que muitos de nossos alunos e professores convivem           
com pessoas que se encontram nos grupos de risco. Assim, decidimos aguardar a             
vacinação dos grupos que compreende a faixa etária dos 60 anos e mais (+), bem como                
os professores. Conforme as declarações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul              
estima-se que esse grupo possa ser vacinado até o final de abril de 2021; 

- por fim, na última sexta-feira (19/02/20), diante da rápida piora nos indicadores que              
determinam a classificação das bandeiras do Modelo de Distanciamento Controlado,          
que culminou em 11 regiões Covid em bandeira preta no mapa preliminar da 42ª              
rodada, o governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou a suspensão das aulas            
presenciais; 

Entendemos a expectativa pelo retorno das aulas presenciais, porém precisamos          
ser cautelosos e priorizar a segurança de todos. A Faculdade deseja retomar às             
atividades de modo presencial, sem dúvida, mas neste momento, uma dose de            
prudência permite que o aproveitamento das atividades acadêmicas sofra o menor           
prejuízo possível. Ao longo dessa semana nossos alunos e professores receberão por            
e-mail as orientações gerais para retomada do semestre com segurança e priorizando a             
vida.  

Mais informações podem ser obtidas pelo email atendimento@saojudastadeu.edu.br        
ou pelo telefone/ whatsapp (51) 8916.0790. 

Seguimos, JUNTOS, construindo o conhecimento, trilhando novas oportunidades        
e transformando vidas.  

 

Atenciosamente 

Direção Acadêmica Faculdades Integradas São Judas Tadeu. 
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