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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
MECÂNICA

Memorando Coord ENM nº 02/2022/ENM/FT Em  13 de janeiro de 2022.

Para: Membros do ENM

Assunto: Mapa de salas e direcionamentos

 

Prezados membros do ENM,

Segue em Anexo (7607492) as salas de aula designadas para as turmas (ofertadas pelo ENM aos
alunos de graduação) que estão atualmente aptas a a�vidades presenciais em 2021.2.

Esclareço:

1) As turmas não listadas no Anexo não foram designadas como passivas de a�vidades
presenciais em 2021.2 e, conforme o Art. 2º da Instrução DEG 01/2022, não poderão ter seu formato alterado;

2) As a�vidades destacadas em vermelho nas turmas elencadas no Anexo deverão ser realizadas
de forma remota até que espaço adequado seja disponibilizado;

3) Antes do final da primeira semana de aulas, dia 21/01/2022, todos os professores
responsáveis por turmas ofertadas à graduação pelo ENM devem estabelecer um canal de comunicação
remoto com seus alunos e divulgar o plano de ensino da disciplina (Art. 3º da Instrução DEG 01/2022). É dada
preferência pela Plataforma MS Teams. A lista de alunos e seus respec�vos e-mails estão disponíveis na
plataforma SIGAA;

4) É recomendado que nenhuma a�vidade presencial ocorra durante a primeira semana de
aulas. Sugere-se que essa semana seja u�lizada para a apresentação da disciplina e divulgação do plano de
ensino;

5) Art. 9º da Instrução DEG 01/2022: Os(as) docentes devem adotar todos os procedimentos
convenientes para garan�r a biossegurança dos envolvidos nas a�vidades presenciais, incluindo alterar, em 5
minutos, os horários de início e fim das a�vidades para evitar coincidência com turmas em espaços próximos,
promover alternância de grupos da mesma turma nos espaços �sicos e transmi�r ou disponibilizar gravação
das a�vidades presenciais, quando per�nente.

6) Em respeito ao Decreto GDF Nº 40.648, docentes e discentes ficam obrigados a u�lizar
máscaras de proteção individual em todos os ambientes do ENM;

7) Seguindo a Resolução CAD 051/2021 recomenda-se que Docentes e Discentes apresentem de
forma voluntária o cer�ficado de imunização contra SARS-CoV-2;

8) É recomendado que todos os membros do ENM também busquem vacina contra H3N2.

At.te

Documento assinado eletronicamente por Thiago de Carvalho Rodrigues Doca, Coordenador(a) do Curso
de Graduação em Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia, em 13/01/2022, às 14:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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