PORTARIA DGF no 003/2022
Artigo 1º – Com base nas atribuições determinadas pelo Regimento Geral da Faculdade
do Litoral Sul Paulista – FALS e considerando normas sanitárias das considerações
estabelecidas na Portaria Interministerial MTP/MS 14/2022 e no Decreto 66.897 de 17 de março
de 2022, o Diretor Geral determina que alunos e docentes deverão retornar às atividades
presenciais a partir do 1 de abril (sexta-feira), considerando-se o que se segue:
1. Entre os dias 28 e 31 de março os alunos deverão encaminhar os certificados de vacinação
ou comprovantes para os responsáveis pela turma para o e-mail covid@fals.com.br;
2. A justificativa para exigência da comprovação, entre outras, é por se tratar de doença infectocontagiosa de fácil propagação em ambientes fechados [similar à conjuntivite, por exemplo];
3. Obrigatório portar máscara cobrindo boca e nariz durante todos os instantes no interior da sala
de aula, além de obediência às determinações dos docentes;
4. Recomenda-se usar máscara e evitar aglomerações nos ambientes externos à sala de aula;
5. O retorno objetiva, entre outros, estabelecer parâmetros para avaliações bimestriais remotas
entre os dias 8 e 14 de abril e retorno definitivo às aulas presencias a partir do dia 18 de abril;
6. O docente poderá optar, antes das aulas, por diferentes procedimentos, desde que
comunicado aos alunos.
Parágrafo Único – No caso de impedimento para a imunização, o docente ou aluno
deverá apresentar documento médico com as justificativas.
Artigo 2º – Infrações ao determinado neste Portaria serão tratadas de acordo com o
estabelecido no Regimento Geral que, conforme consta no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, deverá ser rigidamente respeitado.
Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Praia Grande, 28 de Março de 2022.
Prof. Dr. Braz Bello Junior
Diretor Geral
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