
ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS UNIFENAS SOBRE O INÍCIO DAS 

ATIVIDADES ACADÊMICAS 2022/1 

 

Será muito bom tê-lo(a) à UNIFENAS! 

Vamos juntos para mais um ano de atividades?  

 

Iniciaremos o semestre letivo em 7 de fevereiro de 20221 

Seguiremos com o nosso propósito de ofertar o ensino de qualidade com 

perseguição à excelência. 

Por isso e respaldados pela orientação do Ministério da Educação, a 

presencialidade é a regra geral, devendo ser ofertadas as atividades educacionais 

em modo presencial, condicionada esta oferta à observância de protocolo 

institucional de biossegurança, 

Mesmo assim, não poderemos nos esquecer do nosso senso de responsabilidade 

social e de proteção à nossa saúde, ainda neste momento pandêmico, com 

majoritariamente nossa comunidade acadêmica vacinada contra COVID-19. 

Continuaremos com as medidas de distanciamento, higienização das mãos com 

álcool gel a 70% e uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes acadêmicos 

dos câmpus e/ou espaços de atividades práticas, estágios e internatos. 

Ressaltamos, que ainda, vivemos um momento inédito. Trata-se de um momento 

de grande aprendizado e de (re)invenções. Claramente não podemos perder o foco 

na missão, valores e visão da UNIFENAS. Dotados desta consciência e emanados 

de muita motivação e criatividade, planejamos este ano. 

Estaremos conectados com as condições do cenário epidemiológico nacional, 

regional e local e a qualquer momento respaldados pelas eventuais normativas 

emanadas pelos órgãos reguladores, poderemos novamente adotar as medidas do 

ensino remoto. 

Portanto, fique tranquilo(a), estamos com você! 

A UNIFENAS priorizará o estabelecido nestas orientações e promoverá a adoção 

de todas as atividades acadêmicas presenciais de forma segura e consoante com 

seus níveis de necessidade. 

Muito bem! Agora que você já tem essas informações é só respirar fundo e seguir 

em frente, porque será um período de muito aprendizado, troca de experiências e 

novas relações sociais. 

Mais uma vez, seja bem-vindo(a)! 

 
1   Observar o calendário acadêmico do seu curso, podendo haver particularidades. 



Para que todos estejam seguros, preparamos um MANUAL DO ALUNO com 

orientações às ATIVIDADES ACADÊMICAS 2022/1. Portanto, leia as 

orientações com atenção. 

Contamos com você para JUNTOS encontrarmos novas maneiras de continuarmos 

LADO A LADO! 

Forte abraço da Equipe UNIFENAS.    

 


