
Bem-vindos! Estamos muito felizes em vê-los 
novamente. Para sua segurança e de seus 
colegas, precisamos tomar algumas medidas 
e contamos com sua colaboração:

Discentes só poderão participar da aula 
presencial em seu dia, que será 
pré-determinada pela coordenação de curso.

Ao chegar no prédio, discentes e 
docentes deverão utilizar 
obrigatoriamente o tapete sanitizante e 
higienizar as mãos com álcool gel ou 
lavá-las com água e sabão.

Somente serão permitidas máscaras 
recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Discentes e docentes poderão 
acrescentar a face shield à sua máscara.
Caso use a máscara de tecido, esta não 
deverá ser utilizada por longo período, 
respeitando o máximo de 3h ou período 
menor, caso esteja úmida. (É 
recomendável levar uma máscara 
reserva para eventual troca).

A entrada nas dependências dos blocos 
ocorrerá espaçadamente, respeitando a 
distância mínima de 1 metro, utilizando 
uma rampa para subir e outra para 
descer. 

Ao se deslocar dentro das dependências, 
observe as sinalizações de subida, 
descida e distanciamento.

Para o atendimento na secretaria, 
aguarde no hall para ser atendido (a).

Não usar o bebedouro de jato, somente a 
torneira bengala com copo ou garrafa 
própria, observando cuidados no manuseio.

Nas salas de aula e auditórios, utilizar 
apenas carteiras e cadeiras disponíveis.

Não será permitido o empréstimo de 
qualquer tipo de material entre colegas 
dentro e fora da sala de aula.

Qualquer tipo de alimentação deverá ser 
feita nas áreas externas dos blocos 
(exceto água).

É proibido aglomeração nas áreas 
internas dos blocos e recomenda-se o 
mesmo para área externa.

Caso apresente qualquer sintoma que 
indique suspeita de COVID-19, o aluno 
não deverá comparecer à aula presencial.

Havendo a suspeita de contaminação de 
algum discente ou docente, a turma terá 
suas aulas presenciais suspensas, ficando 
no módulo remoto pelo período 
recomendado pelas autoridades sanitárias.

PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS/ATIVIDADES PRESENCIAIS
Estas medidas visam maior segurança para todos


