
AULAS DAS DISCIPLINAS HÍBRIDAS DA FAC-UnB TERÃO PERÍODO
EXCLUSIVAMENTE REMOTO ENTRE 17 DE JANEIRO  E 11 DE FEVEREIRO

Disciplinas Híbridas são as que irão intercalar atividades presenciais e
remotas

O Conselho da FAC-UnB, com amparo na possibilidade de adequar o formato das
disciplinas diante de situações de risco sanitário (Instrução Normativa 001 2022
DEG), e diante da R(t) de 2.12 de covid-19 no DF, segundo dados da Secretaria de
Saúde do GDF, decidiu que as Disciplinas Híbridas dos cursos de Audiovisual e
do Curso de Jornalismo terão início no formato exclusivamente remoto entre os dias
17 de janeiro a 11 de fevereiro, salvo haja alguma alteração no cenário
epidemiológico ou os Conselhos Superiores da UnB alterem o regime do semestre.
Disciplinas Híbridas são as disciplinas que previam atividades presenciais e remotas
para o semestre que inicia na próxima 2a feira. As demais disciplinas são remotas.
A FAC não previu nenhuma disciplina 100% presencial. Somente algumas
disciplinas dos cursos de Audiovisual e de Jornalismo adotaram o formato de
Disciplina Híbrida. Os cursos de Comunicação Organizacional, Publicidade e
Propaganda e também os cursos de Mestrado e de Doutorado adotaram o formato
de disciplinas remotas.

As Disciplinas Híbridas (que intercalam fases presenciais e fases remotas)
terão início presencial na próxima 2a feira, dia 17?

Não. As Disciplinas Híbridas terão atividades exclusivamente remotas entre os dias
17 de janeiro e 11 de fevereiro de 2022. Após dia 11 de fevereiro, serão avaliadas
novamente as condições para presencialidade, exceto se os Conselhos Superiores
da Universidade tomarem alguma decisão nova antes de 11 de fevereiro.

Como será o horário das aulas híbridas (que intercalam presencialidade e
sistema remoto)?

As Disciplinas Híbridas, que intercalam atividades presenciais e remotas, ocorrerão
no horário usual da disciplina, mas em local que será alternado entre ambiente
virtual (fase remota que, a princípio, seguirá até 11 de fevereiro) e ambiente físico
na FAC (fase presencial que, a princípio pode ter início a partir de 11 de fevereiro, a
depender do cenário epidemiológico ou de decisões dos Conselhos Superiores da
UnB).



As disciplinas presenciais ou híbridas de outras Faculdades também terão um
período remoto inicial?

Diante dos dados epidemiológicos recentes, algumas faculdades estão dando um
intervalo para iniciar as atividades presenciais, outras iniciarão na semana de 17 de
janeiro.

Enquanto as Disciplinas Híbridas estiverem na fase remota, em quais
endereços acontecerão as aulas?

Cada docente colocará um anúncio no Sigaa com as instruções de como participar
das disciplinas durante a fase remota, a qual, a princípio, deve seguir até 11 de
fevereiro, a depender do cenário epidemiológico.

Devo apresentar meu cartão de vacina quando a FAC retornar à
presencialidade?

Sim, embora nas primeiras 4 semanas (entre 17 de janeiro e 11 de fevereiro) todas
as Disciplinas Híbridas tenham somente atividades remotas, quando iniciarem as
atividades presenciais (data ainda não definida), será exigido comprovante de
vacina completa para Covid-19 para ingresso na FAC. Atualmente, a FAC tem em
presencialidade técnicos, estagiários, terceirizados e docentes gestores, todos já
apresentaram o cartão de vacina atualizado. A exigência do cartão de vacina tem
amparo legal na Resolução CAD 051 2021.

Qual máscara o estudante deve usar quando iniciar o período de
presencialidade na FAC?

As máscaras mais recomendadas são os modelos N95 ou PFF2. “A máscara deverá
estar apropriadamente ajustada à face durante todo o tempo. Para tanto, deve-se
avaliar a qual modelo a pessoa melhor se adapta, de forma que a máscara não saia
do lugar correto ao falar, por exemplo expondo o nariz.”Para mais instruções sobre o
uso de máscaras, acesse o Guia de Biossegurança da UnB (pág. 31 e seguintes).



Se estiver com sintomas e faltar, o estudante pode receber abono de faltas?

Caso o estudante apresente suspeita de Covid-19 ou tenha a confirmação, suas
atividades presenciais devem ser adaptadas ao formato remoto ou suspensas até
que não apresente risco à biossegurança. Ao estudante que está impedido de suas
atividades presenciais, pode ser estendido o mesmo direito concedido a gestantes,
de realizar atividades domiciliares, caso o componente curricular permita essa
possibilidade. Para saber mais, acesse a IN Nº 01/2022, sobre a execução de
atividades relativas à graduação no contexto da pandemia de Covid-19.

Quando iniciar a presencialidade, quais serão as salas de aula que iremos
usar?

Há um número reduzido de salas destinadas às atividades presenciais, mas em
número suficiente para as disciplinas previstas. Quando for ter início a fase
presencial, a princípio, a partir de 11 de fevereiro, a depender do cenário
epidemiológico, será informado o número de cada sala. As salas presenciais foram
selecionadas conforme orientações do Guia de Biossegurança da UnB.
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