
 
 

 

INFORMATIVO Nº 09 – 10/12/2021 

 

“Gostaria de chamar a atenção para três 

simples posturas: conservar a esperança, deixar-se 

surpreender por Deus e viver na alegria” 

Papa Francisco 

 

Informações sobre o semestre letivo 2022.1   

 

Caros Alunos, 

 

Em 2022.1 as aulas serão integralmente presenciais. Sejam muito bem vindos! 

Desde março de 2020, a Faculdade Damas vem mantendo o regime de aulas remotas 

interativas, atividades de pesquisa e extensão, seminários, webinários e as bancas de TCC 

através do google meet, o que vem possibilitando o cumprimento do calendário acadêmico – 

quanto à sua carga horária e o conteúdo das disciplinas. 

Desde 30 de setembro de 2021, conforme definido no Plano Contingencial de 

Retomada das Aulas Presenciais, a Faculdade Damas iniciou a volta progressiva das 

atividades acadêmicas presenciais transversais, com o atendimento no Núcleo de Prática 

Jurídica, visitas técnicas e encontros presenciais para discussão de temas de relevância para 

cada curso, sempre respeitando as condições sanitárias, de biossegurança e as normativas legais.  

Durante este período de pandemia, a Faculdade Damas investiu na melhoria de sua 

infraestrutura e já implantou o seu protocolo de biossegurança, com a sinalização para o fluxo 

de pessoas, controle de acesso e dispensadores de álcool em gel. O mobiliário de todos os 

ambientes (salas de aula, laboratórios, biblioteca e setor administrativo) foi sinalizado quanto 

ao uso, a fim de garantir – mesmo sem a obrigatoriedade protocolar sanitária – o distanciamento 

de 1m. Os nossos Docentes e Colaboradores passaram por formações para prevenção, controle 

e redução dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. 

Com a flexibilização das medidas sanitárias por parte do Governo do Estado de 

Pernambuco, diminuição de casos e avanço da vacinação contra o coronavírus, anunciamos que 



retomaremos as nossas atividades acadêmicas presenciais integralmente, a partir de janeiro de 

2022.1 

Para que este retorno presencial aconteça de forma segura, apresentamos 

recomendações que consideramos importantes:   

1. Retorno das aulas presenciais – 02 de fevereiro de 2022. 

O retorno presencial seguirá o disposto no Plano Contingencial de Retomada das 

Aulas Presenciais da Faculdade Damas, que reitera as recomendações dos órgãos 

de saúde como lotação reduzida nas salas de aula, uso obrigatório de máscaras – 

cobrindo o nariz e a boca – em todas as dependências da Faculdade, disponibilização 

de álcool em gel, distanciamento mínimo entre pessoas, interdição dos bebedouros 

e a orientação para a utilização de recipientes de água próprios para consumo 

individual, dentre outros. 

2. Vacinação e aula presencial 

A Faculdade Damas, vem acompanhando os dados que apontam para o aumento de 

pessoas que já concluíram os ciclos vacinais e sua relação com a diminuição do 

número de casos e óbitos pela COVID-19. Por essa razão e buscando minimizar a 

possibilidade de contágio do coronavírus, a Faculdade Damas recomenda que os 

alunos busquem se vacinar e não deixem de tomar a segunda dose.  

3. Monitoramento periódico dos casos e/ou sintomas da COVID -19, junto à 

comunidade acadêmica. 

Alunos, Professores e Colaboradores, serão monitorados e deverão avisar 

imediatamente a equipe responsável pelo acompanhamento do Protocolo de 

Segurança, quando houver a suspeita ou confirmação da doença, incluindo a de 

seus familiares ou pessoas que tenham mantido contato direto. A comunicação 

destas ocorrências deverão ser feitas através do e-mail: 

acolhimento@faculdadedamas.edu.br ou através do telefone/WhatsApp: 

(9)9796-2982 . Este procedimento permitirá que a instituição opte pelos 

encaminhamentos relacionados à suspensão parcial ou geral de algumas de suas 

atividades. Orienta-se que os Alunos, Professores e Colaboradores que 

apresentarem sintomas gripais ou quaisquer outros sintomas sugestivos de 

quadros infecciosos como febre, diarreia, vômitos e quadros cutâneos, 

                                                             
1 Caso aconteça uma nova intensificação da pandemia de COVID-19, a programação apresentada será revista, já 

que a saúde e a segurança de nossa comunidade serão sempre prioridade. 

mailto:acolhimento@faculdadedamas.edu.br


permaneçam afastados até que recebam o parecer médico autorizando o retorno 

às atividades. 

4. Salas de aula Google e atendimento administrativo híbrido. Este período de 

pandemia, vem produzindo muitas aprendizagens. Uma delas é a utilização do 

Ambiente Virtual da Sala Google. Este espaço virtual será mantido, o que 

possibilitará a continuidade do acesso ao material didático, às comunicações, ao uso 

de tecnologias digitais e outros processos de mediação pedagógica desenvolvidos 

pelos professores.  

O atendimento administrativo – Secretaria e Tesouraria – acontecerá de maneira 

híbrida, ou seja, presencialmente na Faculdade ou através dos canais de atendimento 

já disponibilizados (WhatsApp e e-mail); 

Caros alunos, um novo momento está por vir – tão desafiador quanto este! Saibam que 

a Faculdade Damas receberá cada um de vocês com muito entusiasmo, afeto e acolhimento! 

Queremos reencontrar com cada um de vocês afinal, como disse nossa fundadora Madre 

Agathe Verhele, “uma escola não é feita só de paredes”, mas de histórias, experiências, 

aprendizagens e gente. Vamos continuar juntos e em movimento, a construir o nosso futuro! 

Desejamos profundamente, que a vinda de Jesus renove a esperança de todos e fortaleça 

a confiança em Deus que é o único que conduz à verdadeira paz, justiça e amor! Que o Espírito 

Santo ilumine vocês e seus familiares e que 2022 seja pleno das bençãos do Senhor! 

 

A Direção 

 

DATAS IMPORTANTES PARA O INÍCIO DO PRÓXIMO SEMESTRE: 

Janeiro 

04 e 05 – Matrícula (online) para alunos veteranos; 

Fevereiro 

02 – Início das aulas  

Informamos ainda que, continuamos à disposição de vocês através dos canais de comunicação já 

divulgados anteriormente: 

  

SECRETARIA DE GRADUAÇÃO 
Telefone: (81) 99546-7881 | Atendimento das 8h às 12h e 14h às 17h 

Telefone: (81) 99623-9812 | Atendimento das 14h às 21h 

E-mail: secretaria@faculdadedamas.edu.br 
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SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 Telefone: (81) 99623-8195 | Atendimento das 7h30 às 12h e das 14h às 17h30 

E-mail: secretariappgd@faculdadedamas.edu.br 

  

TESOURARIA 
 Telefone: (81) 99623-4936 | (81) 9843-0160 

E-mail: tesouraria@faculdadedamas.edu.br 

  

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
Telefone: (81) 99800-0652 | 

E-mail: coord.graduacao@faculdadedamas.edu.br 
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