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RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 

ESTADO DE GOIÁS 

 

Em julho de 2020, o Governador do Estado de Goiás editou o Decreto n.° 

9.692, de 13 de julho de 2020, alterando o Decreto n.° 9.653, de 19 de abril de 2020, que 

dispõe sobre a situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da 

disseminação do novo coronavírus, estabelecendo, em seu art. 10, a competência da 

Secretaria de Estado de Saúde para instituir diretrizes gerais para a execução das medidas a 

fim de atender as providências determinadas pelo Governo, com a possibilidade, para tanto, 

de editar normas complementares, em especial, o plano de contingência para a epidemia do 

novo coronavírus.  

Com base na perspectiva legal acima, a Secretaria de Estado de Saúde 

divulgou a Nota Técnica n.º 15/2020, de 4 de novembro de 2020, estabelecendo os critérios 

para o retorno das aulas presenciais nas instituições de ensino de todos os níveis no Estado 

de Goiás. 

1. A retomada das aulas presenciais nas Instituições de Ensino do Estado 

de Goiás, de todos os níveis educacionais, limitada ao máximo de 30% 

(trinta por cento) da capacidade total da instituição, de forma gradual, 

facultativa (não obrigatória), de acordo com a deliberação de cada 

Instituição, e desde que sejam observados inteiramente os Protocolos de 

Biossegurança, previamente estabelecidos pelo COE e publicados no site da 

Secretaria de Estado de Saúde, conforme o link abaixo1.   

2.  As Instituições de Ensino do Estado de Goiás, que retomarem suas 

atividades presenciais, deverão manter igualmente o ensino misto/híbrido 

(tanto presencial, quanto virtual), como opção para os pais ou os alunos que 

não optarem pela participação presencial.  

                                                           
1
. 

https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/Protocolos/Protocolo%20de%20retorno%20as%20atividades%20presenciais%20nas%20institui%
C3%A7%C3%B5es%20de%20ensino%20de%20Goi%C3%A1s%20-%20ANEXO%20B%20-%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL.pdf  

http://www.semesg.org.br/eficiente/repositorio/semesg/2020/NOTICIAS/Outubro%202020/6361.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/Protocolos/Protocolo%20de%20retorno%20as%20atividades%20presenciais%20nas%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20ensino%20de%20Goi%C3%A1s%20-%20ANEXO%20B%20-%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/Protocolos/Protocolo%20de%20retorno%20as%20atividades%20presenciais%20nas%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20ensino%20de%20Goi%C3%A1s%20-%20ANEXO%20B%20-%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL.pdf
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3. Para o retorno das atividades presenciais nas Instituições de Ensino 

sediadas no Estado, cada uma deverá assinar Termo de Autodeclaração, 

constante do Protocolo de Biossegurança, deliberado e validado pelo COE, 

constante do Anexo C do referido documento. O termo deverá ser entregue, 

devidamente preenchido e assinado, à vigilância sanitária dos municípios, 

sede das instituições. Competirá à Secretaria de Educação do Estado de 

Goiás a deliberação sobre a estratégia de retorno das atividades presenciais 

que estão sob a sua gestão, tanto na forma, quanto no tempo, desde que 

atendidos os protocolos pré-estabelecidos e aprovados. 

Em apertada síntese, pode-se inferir que o retorno das aulas presenciais 

para as instituições de ensino superior no Estado de Goiás não é obrigatória e é limitada a 

30% da carga máxima total da instituição, sendo observados os protocolos de biossegurança 

do Centro de Operações de Emergência da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás.  O 

retorno das IES no Estado de Goiás ainda depende do preenchimento de requerimento, 

liberação do COE e vigilância sanitária, de modo que não se trata de um retorno 

necessariamente automático, assim como tem ocorrido em outras localidades. Além disso, é 

necessário que a instituição ainda faça uma análise financeira sobre os custos relacionados 

com o protocolo de biossegurança e retorno das aulas presenciais com apenas 30% da carga 

máxima dos alunos, o que pode indicar prejuízos nesse retorno ao ensino presencial. 

Com a limitação imposta pela Nota Técnica, é possível que as IES adotem 

rodízios no retorno das atividades práticas e mantenham o ensino remoto, nos termos já 

definidos pelo Ministério da Educação. Importa consignar que Conselho Nacional de 

Educação aprovou parecer que permite o ensino remoto até o final de 2021, parecer este que 

aguarda homologação do Ministério da Educação. Isso implica dizer que a instituições 

podem fazer o seus respectivos planejamentos, levando em consideração os aspectos 

limitadores regionais e também a ampliação do prazo de manutenção do ensino remoto.  

Em face das razões acima, considerando que já houve o retorno das 

atividades práticas e estágios nos cenários de saúde vinculados à SES de Goiás, o SEMESG 

entende que há a necessidade de que as instituições façam uma análise financeira do retorno 

das aulas presenciais, ponderando sobre aquilo que puder minimizar os custos desse retorno. 

http://www.semesg.org.br/eficiente/repositorio/semesg/2020/NOTICIAS/Outubro%202020/6361.pdf
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Por outro lado, o retorno das atividades práticas e aulas presenciais minimizam o ímpeto do 

Procon, Ministério Público e alguns políticos na tentativa de reduzir as mensalidades no 

período de pandemia. 

Sendo o que cumpria expor, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

outros esclarecimentos. 

 

JORGE DE JESUS BERNARDO 

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE  

EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIÁS – SEMESG 

 

Nota Técnica nº: 15/2020 - GAB- 03076 

 

http://www.semesg.org.br/eficiente/repositorio/semesg/2020/NOTICIAS/Outubro%202020/6361.pdf
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