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Portaria Nº. 034 de 17 de fevereiro de 2022. 

 

Dispõe sobre o retorno das aulas de forma 

presencial no primeiro semestre de 2022 na 

(19374) Faculdade Santa Luzia – FSL, no 

contexto de enfretamento do estado de 

emergência de saúde pública decorrente da 

COVID-19. 

 

O Diretor Geral da (19374) Faculdade Santa Luzia – FSL, ad referendum do 

Conselho Superior (CONSUP) da IES considerando o Decreto Municipal Nº 9 de 16 

de fevereiro de 2022. 

 

                    RESOLVE:   

 

Art. 1°. Estabelecer o retorno das aulas do primeiro semestre de 2022 de modo 

presencial na Faculdade Santa Luzia – FSL, a partir do dia 21 de fevereiro de 

2022, no contexto de enfretamento do estado de emergência de saúde 

pública decorrente da COVID-19. 

 

Art. 2º. Prestar serviços à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, seguindo 

as regras do Protocolo de Biossegurança da IES e condicionada à 

apresentação de comprovante de vacinação contra COVID-19, físico ou 

virtual. 

 

Art. 3º. Manter o uso obrigatório de máscaras faciais de proteção, cobrindo nariz e 

boca. 

 

Art. 4º. Manter as orientações e recomendações emanadas pelo Ministério da Saúde 

relativas às medidas de enfrentamento da COVID-19. 

 

Art. 5º. Estabelecer à comunidade acadêmica que esta informe a instituição, 

imediatamente, nas seguintes situações: 
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I - casos confirmados de COVID-19; 

II - casos suspeitos de COVID-19; ou 

III - contatantes de casos confirmados de COVID-19. 

 

Art. 6º. Em caso de comprovação de infecção, a Faculdade executará os 

procedimentos e seguirá os protocolos vigentes de desinfecção das 

instalações, baseados nas orientações propostas pelo Ministério da Saúde e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.     

 

Santa Inês - MA, 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

Luís Martins Machado 

Diretor Geral 


