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COMUNICADO 

 

Prezados alunos,  

 

O Decreto Nº 49.147, de 30 de junho de 2020, publicado em 01/07/2020, determinou a 

prorrogação da suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino em todo o Estado, 

devido à pandemia do novo Coronavírus, até o dia 31 de julho de 2020. 

Sendo assim, o retorno das atividades previsto para o dia 13/07/2020, em comunicado 

anterior, será possível apenas para as atividades de Estágio do Curso de Odontologia, com as 

seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado I - Clínica Integrada (5º período) e Estágio 

Supervisionado II - Clínica Integrada (6º período), por se tratarem de cenário profissional de 

atendimento em saúde.  

Destaca-se que, ficará a critério do aluno a realização da reposição do estágio neste 

momento, ou seja, a partir do dia 13/07, ou posteriormente, em novo cronograma de reposição a 

ser elaborado pela coordenação de curso. 

As demais atividades práticas vinculadas às disciplinas e realizadas em laboratórios, para 

os cursos de Odontologia, Farmácia e Enfermagem, de todos os períodos, terão a reposição 

prevista a partir do dia 03/08/2020. Em seguida, daremos início às aulas do segundo semestre de 

2020, previsto para 17/08/2020.  

Reforçamos que o novo semestre (2020.2) iniciará com as aulas remotas e, caso tenhamos 

a liberação das atividades presenciais, estas ocorrerão simultaneamente à oferta de aulas remotas, 

permitindo que o aluno faça a melhor opção diante de sua necessidade. 

Data Etapa Período/Curso 

13/07/2020 Início da reposição dos Estágios em Clínica. 5º e 6º períodos de Odontologia. 

03/08/2020 Início da reposição das demais atividades 

práticas em laboratórios. 

Todos os períodos e cursos (Odontologia, Farmácia e 

Enfermagem). 

17/08/2020 Início do novo semestre (2020.2). Todos os períodos e cursos (Odontologia, Farmácia e 

Enfermagem). 

 

A Faculdade Soberana, junto com seus colaboradores, vem se planejando e está 

trabalhando na elaboração de um plano de ação para retomada das atividades presenciais, o que 

inclui um Manual de Biossegurança com orientações específicas para alunos, baseadas nas 

recomendações do MEC, do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira de Ensino Odontológico e 

dos órgãos municipais e estaduais sanitários.  

Por fim, reforçamos o nosso compromisso com o cumprimento integral da carga horária do 

currículo de todos os cursos em atividades teóricas e práticas. 

Petrolina, 07 de julho de 2020.   

                                              

Profª. Dra. Cláudia Elizabete Pereira de Lima 

Diretora Acadêmica 


