
Aos que decidirem pelo retorno presencial, passarão por todos os cuidados de 
biossegurança, que foram orientados pela Organização Mundial de Saúde e pelo 
Ministério da Educação e cuidadosamente estudados pelo Centro Universitário Fibra, 
para que nossa rotina acadêmica seja ainda mais segura, são eles: detector 
computadorizado de temperatura na entrada da Instituição, totens de álcool 70%, 
distanciamento orientado de 1.5m entre as pessoas, paredes transparentes de 
proteção nos setores de atendimento, desinfecção dos ambientes com o aparelho 
atomizador de ar, tapetes sanitizantes, uso de face shield nos laboratórios e, claro, 
uso de máscara obrigatória para todos os que circulam no Centro Universitário, de 
acordo com o Decreto Estadual nº 96.378/2020 PMB, de 01 de junho de 2020. 
Estamos seguindo todas as orientações, fazendo a nossa parte.

Temos fé de que este momento vai passar e de que, logo mais, estaremos todos 
juntos em nosso Centro Universitário, movimentando novamente, corredores e salas 
de aula com vida e alegria, sem as restrições que, por ora, nos são impostas. Não 
vamos retomar, visto que nunca paramos, mas vamos dar continuidade aos nossos 
mais importantes sonhos de uma formação de qualidade. Com o jeito Fibra de fazer 
educação, com o cuidado e o respeito que nossos alunos merecem!

Nossas aulas continuam disponíveis na plataforma Moodle e seguimos com os 
encontros virtuais, com os quais vocês já estavam acostumados. Como inovação, 
trouxemos a possibilidade de o professor ministrar aulas presenciais, no Centro 
Universitário e transmitir simultaneamente para os alunos que necessitam ficar em 
casa. Aula ao vivo direto da Fibra, isso mesmo!

Queridas alunas, queridos alunos,

Aos concluintes deste semestre, em breve daremos as orientações sobre a colação 
de grau.

Já caminhamos bem neste segundo semestre letivo do ano de 2020, enfrentando 
com coragem, criatividade e inteligência as imposições que a Covid-19 nos tem 
apresentado.


