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Limpezadechuveirinhos retira4 toneladasdeareia
SegundoaPrefeituradeSantos, essa foi a quantidade retiradada rede
dos48chuveirinhosdaorla, entreadivisa comSãoVicente eaPontada
Praia, naúltima sexta-feira.A limpezaé feitaduasvezespor semana.

SANDROTHADEU

DAREDAÇÃO

As faculdades euniversida-
des privadas da Baixada
Santista começam a reto-
mar as atividades presen-
ciais,apósdoisanosdemui-
tas mudanças no processo
de ensino e de aprendiza-
gem, aflições, incertezas e
despedidas por causa da
pandemiadecovid-19.
Embora a proliferação

desta doença esteja longe
do fim, houve avanços im-
portantesnesseperíodo,co-
moavacinaçãocontraono-
vo coronavírus e maneiras
para diminuir a chance de
contágio, como o uso ade-
quadodemáscaras.
Essacombinaçãodefato-

res dá umamaior seguran-
ça para as entidades volta-
remcomas atividades aca-
dêmicas normalmente,
conforme orientação do
Ministério da Educação e
osprotocolos sanitários es-
tabelecidospelasautorida-
dessanitárias.
Na Universidade Católi-

ca de Santos (UniSantos),
asatividadesacadêmicasfo-
ram retomadas no último
dia 14. Devem permanecer
afastados das aulas aqueles
queapresentamsinaisesin-
tomas gripais decorrentes
da covid-19, pessoas com
comorbidades impedidas
de se imunizar em razão de
recomendação médica e
gestantes.
Umaportariada institui-

ção prevê ainda que dis-

centes que não estiveram
usandoasmáscarasde for-
ma adequada serão expul-
sos da sala a pedido do
professor.
O coordenador do curso

de Ciências Médicas do
CentroUniversitárioLusía-
da(Unilus),MauroDinato,
explicou que os 656 alunos
retornaramparaasativida-
des presenciais no dia 1º
destemês. “Todososnossos
estudantes deMedicina do
segundo ao sexto ano estão
vacinados com a dose de
reforçodacovid-19.Omes-
mo acontece com todos os
professores e funcioná-
rios”,garantiu.
Umadasmedidasdrásti-

cas que serão tomadas é o
fechamento da sala, caso
dois discentes forem diag-
nosticados com covid-19
em um intervalo de cinco
dias. A Unilus tem cerca
de 600 alunos em outras
graduações.
AUniversidadeMetropo-

litana de Santos (Unimes)
retomou 100% das aulas
presenciais noúltimodia 7,
coma adoção de umproto-
colo de biossegurança. Um
comitêdeacompanhamen-
topedagógicoparaacompa-
nhar esse retorno foi cria-
do. Pró-reitora acadêmica
da instituição, ElaineMar-
cílio Santos é umadas inte-
grantesdessecolegiado.
“Estamos cobrando a

apresentação do compro-
vante de vacinação. Temos
situações de estudantes

quenão foram imunizados
por orientação médica e
até mesmo alguns que não
quiseram se vacinar por
convicções religiosas. To-
das as situações estão sen-
do analisadas por esse gru-
po”, explicou.
Umdado interessante ci-

tado por Elaine é que o nú-
mero de ingressantes nos
cursos presenciais da Uni-
mes teve um aumento mé-
dio de 30% em compara-
ção ao período anterior à
pandemia.
Além disso, novos cursos

devem ser abertos, como
Biomedicina, Farmácia e
Música.
A reitora da Universida-

de Santa Cecília (Unisan-
ta), Sílvia Ângela Teixeira
Penteado, explicou que os
cerca de 9 mil estudantes
da graduação já voltaram
às salas de aula no início
deste mês e que todas as
medidasforamtomadaspa-
ragarantiroretornoseguro
aosdocentesealunos.
“Contratamos inclusive

uma empresa para fazer a
higienização de todos os

ambientesdo campus além
daquela que já é feita pela
universidade. Acredito
que,comesseretorno,pode-
remosampliaressadinâmi-
ca de ensino e aprendiza-
gem em diversos espaços
que foram construídos du-
rante a pandemia, como a
ampliação do debate de
ideias, a recuperaçãopsico-
lógica dos alunos e umaco-
lhimento maior das unida-
desdeensino”, justificou.

AOVIVO

Acoordenadoraacadêmica

daEsamc,AmáliaBorges,
explicou que as atividades
acadêmicas foram inicia-
das no dia 1º deste mês
paraosveteranos,enquan-
to os calouros começaram
naúltimasegunda-feira.
Umdiferencial é que to-

dasasaulasserãotransmi-
tidas em tempo real àque-
les que não se sentirem
segurosnoretornopresen-
cial. “Esses alunos não te-
rão que justificar a opção
em assistir às aulas desta
forma”,afirmou.
AUniversidade São Ju-

das informou que traba-
lhou em um plano con-
sistente para o retorno
seguro dos estudantes e
professores.
As atividades acadêmi-

cas serão retomadas ho-
je, de forma virtual, com
atividades presenciais a
partir do dia 7 de março.
A exceção é o curso de
Medicina, que já terá au-
las presenciais a partir
desta semana.
Segundo a instituição,

desde o início da pande-
mia, foi estabelecido um
Comitê de Prevenção e
Cuidados atuante, que se-
gue atento às normas ge-
rais de prevenção ao novo
coronavírus.
A Tribuna pediu infor-

mações a respeito da volta
àsaulasparaaUniversida-
dePaulista (Unip)naúlti-
ma segunda-feira, mas
não obteve resposta até o
fechamentodestaedição.
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❚❚❚ Os representantes das
universidades afirmaram
que o retorno das ativida-
des presenciais tem sido
uma experiência muito be-
néficaaosestudantesetam-
bém aos professores. O
coordenador do curso de
Ciências Médicas da Uni-
lus,MauroDinato,afirmou
que vê a alegria dos alunos
nessavolta.
“Isso é muito importan-

te do ponto de vista peda-
gógico. Isso também faz
bem para os docentes.
Dar uma aula remota é
como interpretar uma pe-
ça de teatro sem ter pla-
teia para interagir”, desta-
couo coordenador.
A pró-reitora acadêmica

da Unimes, Elaine Mar-
cílio Santos, também tem
percebido a grande satisfa-
çãoeaansiedadedemuitos
alunosnesseretornoaoam-
bienteacadêmico.
“Emboracomtodasases-

tratégiaspedagógicasdoen-
sino remoto, sempre há
uma dispersão e o profes-
sor não consegue ter a clas-
se na mão dele. A volta das
atividadespresenciaiséfun-
damental”,destacou.
AreitoradaUnisanta,Síl-

viaÂngelaTeixeiraPentea-
do, tem opinião semelhan-
te. “Vejo nos nossos alunos
e professores um misto de
alegria,esperançaerespon-
sabilidadenesseretornopa-
raauniversidade”.
A coordenadora acadê-

micageraldaEsamc,Amá-
lia Borges, entende que o
retornoajudanorelaciona-
mento, na troca de expe-
riência, no convívio, em fa-
zer parte de um ambiente
acadêmico e se relacionar
com alunos de outros cur-
sos, trabalhandoatransdis-
ciplinaridade. “Esse retor-
no promove networking
entre alunos, um grande
fator já que estamos for-
mando líderes para omer-
cado profissional é sempre
vantajoso, vai além do co-
nhecimentotécnicoessere-
tornopara o ambiente aca-
dêmico”, ressaltou.

OprofessorRobertoFon-
tes, que preside o comitê
localdaUniversidadeEsta-
dual de São Paulo (Unesp)
– Campus do Litoral Pau-
lista,entendequearetoma-
da da experiência presen-
cial e a convivência entre
alunos e docentes vai enri-
quecerodiaadiapedagógi-
co em todas as dimensões
universitárias,alémdecon-
tribuir para eventuais
questões de saúde mental
quetenhamsurgidoao lon-
godapandemia.
De acordo com o Institu-

to Federal de São Paulo
(IFSP) - Campus Cubatão,

operíododoensino remoto
foiumafasedemuitaapren-
dizagem e adaptação para
os professores, técnicos e
estudantes, que se empe-
nharam para que o proces-
so de ensino e aprendiza-
gem pudesse continuar. A
instituiçãoconsideraareto-
madadas aulas presenciais
necessária e importante
“paraummaioraprofunda-
mentodosaspectosconcei-
tuais e formais, como o uso
delaboratórioseoutrosam-
bientes específicos de for-
mação, e para a retomada
das relações, das habilida-
dessociaiseemocionais”.

FALECOMAGENTE!

❚❚❚ As duas Faculdades de
Tecnologia do Estado (Fa-
tecs) instaladas na região
são as únicas instituições
de ensino público que já
iniciaramoanoacadêmico.
As aulas foram retoma-

das no último dia 7 e, na
semana seguinte, as ativi-
dades passaram a ser mi-
nistradas 100% presen-
ciais. Só em Praia Grande,
são1.747estudantesmatri-
culados. Já os 2.195 alunos
inscritos nas graduações
emSantos são os únicos do
Estado que seguem com
aulas on-line. Segundo o
Centro Paulo de Souza, es-
sa unidade está recebendo
melhorias de infraestrutu-
ra. Quando as obras forem
finalizadas, as atividades
remotas serão suspensas.
No IFSP - Campus

Cubatão, os 840 estudan-
tes de cinco cursos de
graduação voltarão às au-
las no próximo dia 7. A
previsão é de que as ativi-
dades 100% presenciais
sejam retomadas gradual-
mente até o final de mar-
ço. Em casos de afasta-
mento por saúde, o aluno
poderá entrar em regime
de exercícios domicilia-
res e o ensino remoto po-
derá ser usado, caso a
pessoa seja infectada pe-
lo novo coronavírus.
Segundo a instituição,

háumprotocolodebiosse-

gurançadefinidoeocam-
pus possui uma comis-
são de monitoramento
dos índices sanitários,
que faz a observação e a
atualização dos protoco-
los sanitários.
Localizada em São Vi-

cente, a Unesp - Campus
do Litoral Paulista pos-
sui cercade400estudan-
tes da graduação e 80 na
pós-graduação. As ativi-
dades presenciais serão
retomadas no dia 28 do
próximo mês. O esque-
ma vacinal completo é
condição indispensável à
frequência. Foram con-
tratados para a unidade
um enfermeiro e um psi-
cólogo.Todosos frequen-
tadoresprecisamrespon-
der a um inquérito de
sintomas e apenas pes-
soas assintomáticas po-
dem ingressar no espaço.
A instituição se prepara
ainda para aplicar o teste
de rastreamento por
poolde saliva, técnicade-
senvolvida na Unesp pa-
ra identificação da pre-
sençadoSars-CoV-2.
A Tribuna pediu as in-

formações à Escola Poli-
técnica da Universidade
de São Paulo (Poli-USP)
a respeitodocursodeEn-
genharia de Petróleo,
mas não obteve retorno
até o fechamento desta
edição.

Movimento nas universidades, coisa rara desde o início da pandemia, em março de 2020, está voltando

Representantes das universidades veem benefícios tanto para os estudantes quanto para professores

Ensinopúblico segue
amesma tendência

Faculdades retomamaulaspresenciais
Vacinação em estágio avançado e protocolos sanitários dão segurança para que instituições voltem a receber alunos em sala de aula

Retornoébenéfico, avaliamacadêmicos
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