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Caríssimos Alunos, 

 

A Faculdade de Ciências Humanas ESUDA vem acompanhando o processo de imunização, graças à 

administração das vacinas disponíveis para a população, bem como o avançado acompanhamento 

pela testagem e identificação do Novo Coronavírus. 

 

Segundo o último boletim apresentado pela Secretaria de Saúde do Estado 

(pecontracoronavirus.pe.gov.br), de 03 de outubro de 2021, Pernambuco aplicou 10. 180.410 doses 

de vacinas contra a Covid-19. Com isso, 47,94% da população completou o esquema vacinal; mais de 

30 mil pernambucanos receberam a terceira dose (ou dose de reforço). 

Atualmente, o processo de vacinação alcançou os jovens e brevemente as crianças, cuja taxa de 

infecção é menor quando comparada a outros perfis.  

 

Atenta aos cuidados médicos e à imunização das pessoas sem descuidar a missão de educar, a 

Faculdade de Ciências Humanas ESUDA estabeleceu o Plano de Contingência e o Protocolo de 

Biossegurança, que se encontram disponíveis em seu site institucional (www.esuda.edu.br). Através 

dessas importantes normas internas a Instituição estabeleceu Protocolo Híbrido para as aulas e para 

os encontros pedagógicos, quando as ações são mediadas pela utilização de recursos tecnológicos. 

Vários professores já iniciaram suas aulas no campus desde o início do semestre (2021.2), garantia a 

transmissão dos encontros pelos instrumentos disponíveis em sala de aula. As avaliações foram 

concluídas com sucesso, utilizando-se os mecanismos de tecnologia e de informação. 

Agora, no início da II Unidade, um novo passo precisa ser dado.  

 

Ampliaremos os encontros presenciais, de sorte que todos devem estar atentos ao seguinte: 

 

1) O Seminário ESUDA de Trabalhos Acadêmicos (SETA) ocorrerá exclusivamente de maneira 

presencial, conforme organização do Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica (GEIA). 

 

2) As avaliações de II Unidade serão realizadas presencialmente na maioria das disciplinas, 

exceto aquelas que a Direção definir que ocorrerão mediante utilização de recursos tecnológicos. 

 

Para tanto, alunos, professores e técnico administrativos devem obedecer ao Protocolo de 

Biossegurança, principalmente quanto aos cuidados pessoais e coletivos para o acesso ao campus da 

ESUDA: guardar distanciamento, precaver-se quanto à higiene das mãos e utilização de máscaras de 

proteção são algumas diretrizes que devem ser observadas. 

 

Atenciosamente, 

 

Recife, 04 de outubro de 2021. 

 

Direção da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA 

 


