COMUNICADO FBP

ESTÁGIOS

Reinício das atividades letivas

Diante do cenário da Pandemia do Coronavírus, a Faculdade Batista Pioneira vem
por meio deste dar um parecer referente a dinâmica do início do ano letivo e, por conseguinte, o retorno dos estágios obrigatórios.
Informamos que, no dia 17 de fevereiro deste ano, retomamos nossas atividades letivas em formato presencial, observando todas as medidas de segurança impostas pelos
Governos Estadual e Municipal.
Portanto, comunicamos que por parte de nossa Instituição, a realização dos estágios
está permitida, sendo esta um requisito da graduação. No entanto, cabe às Igrejas locais
a decisão quanto à continuidade ou não destes por hora.
Solicita-se, para tanto, que as partes observem as seguintes orientações:

1 IGREJA
■ Comunicar a instituição e o aluno caso hajam casos suspeitos ou confirmados de Covid
19 no âmbito da Igreja local;
■ Informar a instituição e o aluno em relação a bandeiras e decretos vigentes do município
onde o estágio ocorre;
■ Preparar um local adequado para estadia do aluno no período do estágio, sendo que
este ofereça segurança ao mesmo;
■ Estar ciente que, em caso de infecção por parte do estagiário, este precisará se ausentar
do estágio por alguns dias, segundo orientação médica;
■ Seguir os protocolos de prevenção ao Covid 19.

2 ALUNO
■ Se dirigir ao centro de triagem municipal caso apresente quaisquer dos sintomas comuns à infecção do Covid 19;
■ Comunicar a instituição e a igreja caso esteja como suspeito ou confirmado ao quadro
de infecção do Covid 19. O atestado de consulta ao centro de triagem municipal deve ser
apresentado neste caso (digitalizado);
■ Seguir os protocolos de prevenção ao Covid 19, como uma ação de cuidado próprio e
altruísta.

Como Instituição, sempre prezamos pelo bem-estar da comunidade a nossa volta e pela transparência em nossos relacionamentos com as Igrejas parceiras. Por isso,
comprometemo-nos em informá-las caso haja casos de Covid 19 dentre nossa equipe e
discentes durante a Pandemia. Também salientamos que o funcionamento de nossas
atividades letivas estão sujeitas a ordens governamentais, estaduais e locais (bandeiras
e decretos de funcionamento), sendo que há a possibilidade de retomada de aulas remotas - o que será comunicado à comunidade.
Ore por nossa instituição, equipe e internos. Cremos que nosso Deus há de nos sustentar em meio à esta situação!
Ademais, estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.
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