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1 INTRODUÇÃO 
 

 As incertezas acerca da nova doença provocada pelo COVID-19 e suas cepas, a 

velocidade como tornou-se uma pandemia, o desencontro de informações veiculadas por 

agências de notícias tradicionais e internet, assim como as disputas políticas que se utilizaram 

do tema, tornaram esse vírus ainda mais mortal e causador de sofrimentos diversos. 

Estabelecer uma volta à normalidade enquanto as populações ainda sofrem com estes 

efeitos, e também àqueles provocados pelas novas cepas, sem dúvida, representa um 

desafio, mas que pode ser enfrentado com medidas sanitárias já conhecidas, orientações 

corretas e persistência na aquisição de novos hábitos. 

 O afastamento social adotado como profilaxia pelos gestores públicos deve ser, no 

momento de confecção deste Plano, adaptado e ainda mantido, considerando-se que, 

embora os meios digitais tenham inicialmente suprido as demandas emergenciais que 

surgiram no setor de educação, é fundamental de que as atividades de ensino presenciais 

(assim como todas as demais anteriores à pandemia) sejam restabelecidas com os devidos 

cuidados. Este Protocolo de Gestão para Retorno às Atividades de Ensino Presenciais na 

Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre (FDB) tem por objetivo descrever e orientar as ações 

e condições necessárias para esse retorno.  

 

As medidas de prevenção e redução dos riscos de transmissão da Covid-19 nas 

escolas devem se guiar pelo que é viável, prático, aceitável e adaptado às necessidades de 

cada escola e comunidade (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). 

 

1.1 O COVID-19 
 

No final do ano de 2019, na cidade de Wuhan, China, iniciaram-se os primeiros relatos 

do aparecimento de uma nova doença humana provocada por um vírus. Alguns meses se 

seguiram até que a Organização Mundial da Saúde – OMS oficializasse o quadro de 

pandemia instalado em decorrência da ação desse vírus sobre as populações. Ele foi 

classificado como pertencente à Família Coronaviridae, a qual é conhecida pelos 

pesquisadores desde a década de 1960, assim como a subfamília Coronavirinae. Por 

apresentarem uma característica morfológica de uma coroa de proteínas, foram, 

genericamente, denominados coronavírus; o fato de sua identificação ter ocorrido no ano de 
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2019, fez com que o organismo fosse denominado Sars-Cov-2, causador da doença 

coronavírus 19 (ou COVID-19). Já tendo sido descritos pela literatura mais de 60 coronavírus 

diferentes em morcegos (PAYNE, 2017).  

Estes vírus são amplamente difundidos entre mamíferos, nos quais causam síndromes 

respiratórias agudas graves (SARS) e infecções entéricas (VERONESI, FOCACCIA, 2015; 

PAYNE, 2017). Registra-se de que este é o terceiro transbordamento documentado de um 

coronavírus animal para seres humanos em apenas duas décadas, o que resultou em uma 

grande epidemia, denominada de pandemia (GORBALENYA et al., 2020).  

 

1.1.1 SINTOMAS PROVOCADOS PELA DOENÇA 
 

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (2020), os sintomas mais 

observados nos pacientes acometidos pela COVID-19 são: 

 

a) febre (temperatura > 37,8º) ou calafrios; 

b) dor de garganta; 

c) dor de cabeça; 

d) tosse; 

e) fadiga; 

f) perda de paladar ou de olfato; 

g) dor muscular; 

h) náusea ou vômito; 

i) falta de ar ou dificuldade de respirar; 

j) congestão nasal ou coriza; 

k) diarreia. 

 

Além dessa diversidade de sintomas, também a gravidade dos quadros da doença 

entre os pacientes diverge, sendo ainda tema para estudos a sua evolução, uma vez que 

muitas variáveis estão envolvidas. Frente a essa realidade, torna-se ainda mais relevante a 

atenção à manifestação desses sintomas entre os cidadãos e a permanente manutenção de 

cuidados preventivos.   
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1.1.2 MÉTODOS DE TRANSMISSÃO 
 

De acordo com Pereira et al., (2020) e Ministério da Saúde (BRASIL, 2021), sabe-se 

que a COVID-19, ou o vírus Sars-Cov-2, se instala no trato respiratório da pessoa infectada 

e sua transmissão pode ocorrer pelo ar, ou pelo contato de pessoa para pessoa. De acordo 

com estes trabalhos, a transmissão ocorre através de: 

 

a) transmissão por Gotículas: produzidas por indivíduos infectados, as quais podem 

ser transmitidas por meio de tosse, espirro, catarro, ou pela própria fala. Essas gotículas 

podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas, ou podem ser inaladas chegando 

até os pulmões. Elas podem alcançar uma distância de até dois metros nessas situações.  

b) transmissão por Contato: pelo contato direto entre pessoas (como aperto de 

mãos) ou com objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou 

olhos; 

c) transmissão por Aerossol: transmissão por meio de “gotículas respiratórias 

menores (aerossóis) contendo o vírus e que podem permanecer suspensas no ar, sendo 

levadas por distâncias maiores que 1,0m (um metro) e por períodos mais longos (geralmente 

horas)”. 

 

Diante do conhecimento das formas de transmissão do vírus, medidas de 

cuidados adotados em conjunto irão promover a redução de sua transmissibilidade. A 

combinação de distintos procedimentos, como o distanciamento físico, a proteção 

individual (através de uso de máscaras e higienização das mãos), bem como a redução 

do tempo de permanência em ambientes fechados e a renovação constante do ar 

nestes ambientes, são fundamentais para a preservação da saúde dos frequentadores 

da FDB. 

 

Cabe destacar que o vírus pode ser transmitido não somente por pessoas que 

apresentem sinais e sintomas da doença, mas também por aquelas que possuam o vírus em 

seu corpo e que não tenham desenvolvido nenhum sinal ou sintoma, denominadas de casos 

assintomáticos. Essa particularidade do comportamento viral tem sido uma dificuldade 

importante para o controle de sua propagação entre as populações. 

Por fim, ainda não se tem conhecimento sobre a durabilidade da imunidade conferida 

às pessoas que já tiveram o Covid-19, ou mesmo entre aquelas que já foram vacinadas, tendo 

recebido até três doses da vacina. Desse modo, os procedimentos aqui descritos devem ser 
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seguidos por todas as pessoas que frequentam o estabelecimento de ensino, inclusive por 

aquelas que já se curaram da doença. 

 

 1.2 MARCOS LEGAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 

ENSINO DE FORMA PRESENCIAL 
 

Os planos de retorno às atividades educacionais devem adotar os seguintes marcos 

legais de acordo com Pereira e colaboradores (2020): 

 

a) educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (BRASIL, 1988, art. 205), e 
ofertada com prioridade absoluta às crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 1988, 
art. 227) e em caráter obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade (BRASIL, 1988, art. 208); 
os princípios que devem orientar a ação administrativa dos entes federados para a 
concretização do direito à educação são, sobretudo, a igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola, bem como a garantia do padrão de qualidade 
(BRASIL, 1988, art. 206); 
 
b) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de n. 9.394 de 1996 
(BRASIL, 1996) e, as regulamentações sobre as diferentes modalidades de ensino 
vigentes; 
 
c) a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública (BRASIL, 2020c); a Medida Provisória 
934, que flexibiliza os 200 dias letivos, mantendo a obrigatoriedade das 800 horas de 
atividades educacionais anuais (BRASIL, 2020d); e o parecer n. 5/2020 do Conselho 
Nacional de Educação (BRASIL, 2020a); 
 
d) o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que preconiza o direito à educação, 
entre os demais direitos de crianças e adolescentes, sem discriminação de 
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 
deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que 
diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Lei n. 8.069/1990, 
art. 2º, parágrafo único) (BRASIL,1990); 
 
e) a Portaria n.1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2020b), que estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à 
mitigação da transmissão da Covid-19, e à promoção da saúde física e mental da 
população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das 
atividades e o convívio social seguro; 
 
f) a Portaria do MEC de nº 572, de 1º de julho de 2020 que institui o Protocolo de 
Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá 
outras providências (BRASIL, 2020); 
 
g) a Lei nº 14.019 de 2 de julho de 2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados 
acessíveis ao público, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso 
público e sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a 
vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19 (BRASIL, 2020e). 
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2 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FDB 
 

Nome da IES: Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre 

CNPJ: 92.822.741/0008-42 

Endereço: Rua Marechal José Inácio da Silva, n. 355, Bairro Passo D´Areia 
                 CEP: 90520-280 

Cidade / Estado: Porto Alegre / RS 

Telefone: (51) 3361.6700 

Site institucional: http://faculdadedombosco.net/ 

Diretor Executivo: Dr. Edson Sidney de Ávila Júnior 

Contatos da Direção Executiva: (51) 93500-0935 
                                                    edson.faculdade@dombosco.net 

Diretor Institucional: Pe. Ademir Ricardo Cwendrych 

 

Nome da Mantenedora: Inspetoria Salesiana São Pio X 

E-mail: inspetoria@dombosco.net 

 

 

Sendo uma Instituição de Ensino Superior, a Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre 

oferece cursos de graduação e pós-graduação em dois turnos (manhã e noite), com 

atividades administrativas no turno da tarde e tendo uma população de usuários mais densa 

no período noturno. O número de acadêmicos total estimado na IES compreende em torno 

de 700 estudantes e o quadro funcional é composto por três categorias, conforme 

apresentado na sequência.   

 

 

 

 

 

Serviço de saúde de referência para notificação e 
encaminhamento dos casos de suspeita de contaminação 

Centro de Saúde IAPI 

R. Três de Abril, 90 - Passo d'Areia, Porto Alegre – RS   (51) 3289-3400 

 

http://faculdadedombosco.net/


 
 

9 
 

Categorias, número de trabalhadores e suas jornadas de trabalho 

Categoria de trabalhadores Número  Jornada de Trabalho 

Funcionários de Limpeza 05 30 ou 40 horas 

Funcionários Técnicos e Administrativos 18 40 ou 44 horas 

Funcionários Docentes 65 40 horas ou Horistas 

 

2.1 FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO / SETORIZAÇÃO DA IES 
 

A Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre (FDB) encontra-se instalada em prédio 

próprio de quatro andares. Compartilha alguns espaços com o Colégio Salesiano Dom Bosco 

por meio de comodato. Os acessos principais da FDB são essencialmente dois: a entrada 

principal, pela qual ingressam os profissionais que ali trabalham e os acadêmicos; em uma 

outra entrada – de serviços - é permitido o acesso de veículos de fornecedores diversos. 

Existem ainda um corredor de ligação que une a Faculdade ao Colégio Dom Bosco e uma 

porta, de uso exclusivo dos funcionários da cantina, que dá acesso ao ambiente externo a 

FDB.  

O pavimento térreo comporta duas salas de aula, uma capela, auditório, sanitários 

feminino, masculino e para Pessoas com Deficiência – PcD, sendo um de cada modalidade. 

O setor administrativo também encontra-se neste andar, sendo constituído dos seguintes 

ambientes:  secretaria, tesouraria, INSAPECA, setor de RH/ contabilidade, refeitório, 

copa/funcionários, vestiários masculino e feminino (serviços), salas de direção, de vice-

direção, reuniões e recepção, sendo estas últimas salas providas de um sanitário e depósito. 

Ainda nesse pavimento térreo, e junto ao pátio da IES, são encontradas a lancheria, dois 

centros acadêmicos e papelaria/fotocópia.  

O segundo andar do edifício da FDB contém cinco laboratórios de informática, sala do 

servidor, três laboratórios de engenharia, sala de pesquisa, sala do INSAJUG, sala de 

professores, com sanitários masculino, feminino e seis salas para coordenadores de cursos. 

A área de circulação desse pavimento conta ainda com três sanitários (feminino, masculino e 

para Pessoas com Deficiência – PcD).      

Os 3º e 4º pavimentos são idênticos e possuem, cada um, dez salas de aula, sanitários 

feminino, masculino e para Pessoas com Deficiência (PcD) e um depósito.  
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3 FATORES HUMANOS              
 

3.1 ACOLHIMENTO SOCIOEMOCIONAL       
 

Em projeto direcionado aos aspectos socioemocionais da pandemia, uma equipe 

liderada pela Prof. Ma. Maria Aparecida da Silveira Brígido, Coordenadora do Bacharelado 

em Psicologia, articulou um conjunto de ações de acolhimento, prevenção e cuidado frente 

aos impactos provocados nas pessoas decorrentes do longo período de isolamento a que 

foram submetidas em função da pandemia causada pelo COVID-19.      

Considerando-se as implicações da pandemia do COVID-19 sobre a população 

brasileira, dentre as quais destaca-se o grande sofrimento psíquico gerado, considera-se de 

extrema importância organizar ações que possam ajudar a comunidade acadêmica da 

Faculdade Dom Bosco. Verifica-se, com isso, a necessidade de conhecer a realidade da 

comunidade para desta forma ajudar pontualmente a mesma. Portanto, faz-se necessário 

conhecer o impacto dessa situação em cada um dos membros, propondo ações para auxiliá-

los. 

Como objetivos específicos, o projeto visa: 

- conhecer os interesses e necessidades da comunidade acadêmica frente ao impacto 

da pandemia do COVID-19 na vida profissional, familiar e particularmente de cada uma das 

pessoas da instituição; 

- coletar informações para elaborar ações de trabalho das Coordenações de Curso, 

Pastoral Universitária e Institutos Salesianos durante o período de enfrentamento ao COVID-

19; 

- formar grupos de conversa, grupos terapêuticos, grupos de discussões sobre temas 

diversos em tempos difíceis, possibilitando encaminhamentos pertinentes. 

 

3.2 ORIENTAÇÕES GERAIS  
 

a) Não tocar olhos, nariz e boca com as mãos. Fazer somente após lavar as mãos 

com água e sabão. Estas são as principais vias de acesso e, portanto, de infecção de todos 

os vírus respiratórios, incluindo o COVID-19; 
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b) Quando estiver usando a máscara, esta não deve ser tocada. Somente a remova 

pelas laterais (elásticos); 

c) Tossir e espirrar na máscara e trocá-la imediatamente. Jamais remover a máscara 

para tossir e espirrar. Caso não esteja usando a máscara, deve tossir e espirrar em um lenço 

descartável ou, em último caso, nas suas próprias roupas, que devem ser lavadas; 

d) Evitar compartilhar objetos. Neste momento, evite o toque, abraços e a troca de 

objetos de uso pessoal (canetas, cadernos, telefones, garrafas de água, roupas, etc.); 

e) Manter todas as janelas e portas abertas e, com os ambientes arejados, fazer 

uso do ar condicionado em dias de muito calor. 

f) Evitar o uso dos elevadores, sempre que possível, ou com uso individualizado. 

Estimule o uso das escadas. Nas áreas e superfícies que oferecem maiores riscos de 

contaminação, como maçanetas, corrimãos de escada e botões de chamada dos elevadores, 

devem ser afixados informativos que indiquem esse risco; 

g) Interditar os bebedouros que possuem acionamento manual. O uso desses 

equipamentos poderá ser autorizado somente no caso de outro tipo de acionamento, como o 

automático; isso feito, poderá ser utilizado apenas para encher garrafas individuais de água; 

h) garantir o distanciamento físico. Deve ser respeitada a distância mínima de 1m 

(um metro) entre mesas e cadeiras. 

 

3.3 ORIENTAÇÕES PARA A FDB 
 

A Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre deverá: 

a) postar sinais de advertência em locais visíveis (monitores) que promovam medidas 

protetoras adequadas (tais como: imagens sobre a transmissão do vírus, adequada 

higienização das mãos, etiquetas de tosse e espirro e uso da cobertura do rosto); 

b) dar preferência às salas de aula que tenham o maior número de janelas; 

c) afastar as classes umas das outras para evitar aglomerações, respeitando a 

distância mínima de 1,0m (um metro); 

d) evitar o uso de ar condicionado e estimular o uso de ventiladores (para isso precisam 

ser mais modernos e silenciosos); 

e) manter as portas de acesso aos sanitários semiabertas (ou fixá-las abertas), pois 

com a porta fechada, a atitude de lavar as mãos perde a eficácia, pois a porta será tocada 

por todos ao deixarem o local; 
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f) sensibilizar sobre o cuidado no uso dos bebedouros com acionamento manual para 

que, após o uso, seja feita a higienização das mãos, utilizando o álcool gel fixado próximo dos 

bebedouros; 

g) elaborar um programa sanitário para as épocas de crise e invernos, documento este 

que deve ser de conhecimento dos alunos, para que obtenham etiqueta ao tossir e espirrar, 

adquiram o hábito de lavar as mãos repetidamente, tornando, assim, estes comportamentos 

perpétuos na comunidade de usuários. 

  

Higiene e saúde fazem parte da vida de todos,  
portanto, esses conceitos não devem ser apenas  

abordados em uma disciplina, mas sim ser um  
comportamento praticado por todos,  
professores, alunos e funcionários. 

 

3.4 MEDIDAS ADOTADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS 
 

Não somente neste período de retorno às aulas presenciais em tempos de pandemia, 

mas a qualquer momento, a colaboração dos funcionários será muito importante para a 

eficácia de qualquer medida sanitária adotada pela FDB. A partir da ideia de que “somente é 

possível se combater com eficiência aquilo que se conhece”, sugere-se um programa de 

treinamento para os funcionários e professores da FDB, abordando-se o tema do COVID-19, 

assim como os procedimentos sanitários adequados, de acordo com as particularidades de 

cada função exercida.  

Sucintamente, algumas informações sobre o treinamento proposto são apresentadas 

no quadro seguinte. 

Área 
Profissional 

Objetivos Atividades Carga horária 

Limpeza 

Conhecimento básico sobre vírus e 
bactérias, medidas eficientes para 

evitar a transmissão e combatê-los, 
técnicas de limpeza e desinfecção, 
esclarecimento de dúvidas em geral 

Treinamento 
presencial 

Total de 2 horas, 
distribuídas em dois 
encontros de 1 hora 

cada, com intervalo de 
15 dias entre os 

encontros 

Recepção, 
segurança, 

administrativo 
e técnicos 

Conhecimento básico sobre vírus, 
medidas eficientes e práticas para 

evitar a transmissão, atendimento ao 
público, esclarecimento de dúvidas em 

geral 

Treinamento 
presencial 

Total 1 hora. 
Dependendo do 

número de pessoas, 
poderá ser realizado 
em dias e horários 

variados 
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Professores 

Informações básicas sobre os vírus, 
orientação para seguir um protocolo 

de cuidados em sala de aula, 
laboratórios, atendimento aos alunos, 

e recomendações em geral 

Envio de 
documento 
PDF por e-

mail e 
WhatsApp  

Não há 

 

Cabe ressaltar que as medidas de cuidados individuais deverão ser mantidas não 

somente durante a presença dos indivíduos nas instalações da FDB, mas também nos demais 

ambientes por eles frequentados durante o dia, destacando-se aqueles nos quais ocorrem 

aglomerações rotineiras, como é o caso do transporte público. 

 

3.4.1 FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA 
 

 A limpeza dos ambientes constitui um dos fatores importantes para a inibição da 

permanência de microrganismos sobre as superfícies, incluindo o Sars-Cov-2. No caso do 

ambiente de ensino, a efetividade no controle da doença necessita da plena assepsia dos 

locais de permanência dos estudantes e objetos habitualmente manuseados. Assim, mesas 

de estudo, bancadas de trabalho, pias e sanitários, corrimãos de escadas, etc. devem ser 

limpos a cada troca de turma e os resíduos serem manuseados e descartados de modo 

adequado. A ventilação dos ambientes deve ser permanentemente verificada, optando-se, 

sempre que possível, pela manutenção da abertura de janelas e portas. 

Temas que serão abordados nos treinamentos: 

a) em superfícies que estejam sujas, empoeiradas, primeiramente deve ser realizada 

uma limpeza com água e sabão e, posteriormente, uma desinfecção com álcool 70% ou 

produto com a mesma eficiência; 

b) passar álcool 70% em mesas, maçanetas (salas e banheiros), corrimão das escadas 

e verificar o afastamento das classes umas das outras (1m);  

c) como proceder ao espirrar, tossir, se alimentar e conversar com os colegas; 

mecanismos de manutenção da saúde pessoal; 

d) estimular a ideia de que lavar as mãos deve ser o protagonista, o álcool gel o 

coadjuvante; 

e) embora a FDB disponibilize o álcool gel, cada pessoa deverá ter o seu (aluno, 

professor, funcionário). No caso de uso coletivo, os frascos devem ser acionados, 

preferencialmente, por pedal ou serem automáticos, não se devendo tocar nos frascos; caso 

contrário, promove-se a redução da eficácia da assepsia desejada; 



 
 

14 
 

f) a necessidade de definir uma escala de funcionários para a abertura e fechamento 

de portas e janelas de toda instituição, promovendo-se, durante os três turnos de atividades 

letivas, a maior entrada possível de sol e ar nas dependências da IES; 

g) como realizar o descarte das máscaras usadas; 

h) aspectos sobre a limpeza dos banheiros e outras áreas comuns da FDB como, por 

exemplo, a cozinha. 

 

Obs.: os funcionários da cantina da FDB deverão receber instruções/treinamento sobre 

o manejo correto dos alimentos e os procedimentos adequados para a segurança de sua 

comercialização, estando assim devidamente preparados para quando da autorização de seu 

retorno às atividades. 

 

3.4.2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Com o retorno às aulas presenciais, deverá ser garantida a saúde do público 

frequentador e igualmente a dos trabalhadores da IES, sendo necessárias a 

formação/treinamento desses profissionais e algumas adaptações no ambiente de trabalho.  

Dentre as modificações propostas está a colocação de barreiras físicas para distanciamento 

no atendimento ao público. Os cuidados pessoais seguem os mesmos exigidos a todo os 

usuários do estabelecimento (uso de máscaras, etiqueta ao espirrar e tossir, lavar as mãos, 

utilização de álcool 70%).  

 

3.4.3 FUNCIONÁRIOS DOCENTES 
 

Será enviada ao corpo docente, por e-mail, uma cartilha/informativo com as 

informações que seguem, dentre outras pertinentes (com lembrete por WhatsApp):  

a) o professor, responsável pela sua sala de aula, deverá, ao sair, deixar o ambiente 

organizado, quadro limpo, todos os equipamentos elétricos e eletrônicos desligados e fora 

das tomadas, luzes apagadas, devendo também estimular os alunos para que depositem 

eventuais resíduos produzidos nas lixeiras; as janelas das salas de aula deverão ser fechadas 

apenas após a finalização das aulas, do turno da noite, e reabertas quando de sua ocupação 

no turno da manhã; 

b) deverá evitar, ao máximo, o uso do ar condicionado. Priorizar sempre o uso da 

ventilação natural através das janelas e portas; 
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c) deverá ficar atento às possíveis aglomerações dos alunos e solicitar para que 

mantenham o distanciamento físico adequado; 

d) avisar constantemente os alunos que não compartilhem material escolar, que lavem 

as mãos e tragam casacos nos dias mais frios, porque as janelas permanecerão abertas o 

máximo possível; 

e) o professor não deve compartilhar materiais de qualquer espécie em sala de aula 

como, por exemplo, passar uma folha e caneta para que cada aluno registre sua presença.  

Deverá evitar a realização de trabalhos em grupos (em períodos críticos de epidemias) e 

coibir o compartilhamento de aparelhos de telefone ou equipamentos semelhantes entre os 

alunos; 

f) deverá permanecer atento aos sinais clínicos dos alunos e questionar, sempre que 

possível, sobre a saúde deles; 

g) ao observar alunos espirrando e tossindo, deverá orientá-los sobre a etiqueta da 

tosse e do espirro. 

 

Professores que utilizam os laboratórios: 

a) seguir mantendo as normas técnicas e exigência do uso de EPIs individuais 

recomendados para cada ambiente e atividade; 

b) seguir as orientações sobre o distanciamento físico e o compartilhamento de 

material, expressas anteriormente; 

c) quando não forem viáveis, realizar rodízios entre os estudantes, repensando a 

atividade e a própria dinâmica da aula no laboratório; 

d) regulamentar o uso dos equipamentos, que deve ser individual, seguido de 

higienização após a aula prática; 

e) realizar a adequada desinfecção das superfícies do laboratório após a atividade, 

recebendo apoio de funcionário técnico de laboratório para tal. 
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4 FATORES MATERIAIS 
 

4.1 MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO 
 

 A implementação desse Protocolo Sanitário na FDB exigirá um engajamento da 

comunidade acadêmica em torno das proposições desse Protocolo, sendo necessária a 

aquisição de alguns materiais específicos para a sua viabilização. Deverá ser providenciada 

a compra de materiais permanentes e também de consumo, os quais são especificados nos 

Quadros que seguem: 

Materiais Permanentes 

Termômetros de laser infravermelho (para eventual necessidade de utilização) * 

Lixeiras para descarte exclusivo de material contaminado (máscaras, luvas, etc.) 

Dispensers para álcool gel para as entradas, áreas de circulação 

EPI protetores faciais transparentes 

  *a aferição de temperatura em pessoas ingressantes nas instituições não é mais uma exigência. 

 

Materiais de Consumo 

Álcool 70% gel Máscaras de algodão 

Álcool isopropílico 70% (uso em equipamentos) Máscaras de acetato 

Produtos de limpeza específicos para 
eletrônicos e telas, como panos de microfibra 

Luvas de proteção 

Sabonete líquido Fitas adesivas para marcação de pisos 

Papel toalha Sacos plásticos para resíduos contaminantes **  

(**) Simbologia para resíduos contaminantes: são identificados pelo símbolo de substância 
          infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

 

4.2 MATERIAIS A SEREM CONFECCIONADOS (SETOR DE COMUNICAÇÃO) 
 

O departamento de comunicação possui papel fundamental para a efetividade das 

ações de combate ao COVID-19 na IES. A adoção de novos hábitos de higiene e a 

compreensão da necessidade de se estabelecer cuidados constantes para a inibição da 

proliferação do COVID-19 no ambiente da Faculdade irão exigir uma permanente exposição 

ao público das orientações pertinentes. Além de elementos informativos e explicativos, o setor 

deverá produzir materiais motivacionais, para que o engajamento do público às medidas 
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sanitárias não perca força ao longo dos meses. O quadro que segue sugere a elaboração dos 

materiais por esse setor: 

 

Materiais Informativos 

Pop-up de página para o site institucional abordando as medidas sanitárias obrigatórias na IES 

Peças de comunicação para dar visibilidade às ações adotadas pela IES 

Avisos e recomendações abordando as medidas sanitárias obrigatórias, individuais e coletivas, para 
ser veiculada pelas mídias digitais: circuito interno de tv e redes sociais 

Avisos e recomendações abordando as medidas sanitárias obrigatórias, individuais e coletivas, para 
fixação em áreas de circulação e de uso compartilhado 

Incentivo à vacinação e conscientização em relação às medidas sanitárias de proteção 

 

5 AÇÕES DE MONITORAMENTO 
 

O retorno das atividades de ensino presencial exige a manutenção de vigilância e 

monitoramento de risco de adoecimento pelo COVID-19, com a aplicação de medidas 

permanentes de profilaxia, enquanto forem elevadas as chances de transmissibilidade da 

doença.  

A IES deverá realizar o acompanhamento diário de seus alunos e colaboradores, 

estando atenta caso alguém apresente alguns dos sintomas como: tosse, febre, coriza, dor 

de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de 

cabeça, perda recente do olfato ou paladar. Nestes casos, a pessoa será orientada a procurar 

os órgãos de saúde competentes para testagem e tratamento. Caso o aluno ou colaborador 

apresente estes sintomas fora do ambiente da IES, este deverá comunicar imediatamente a 

Instituição. 

 

5.1 AÇÕES DIANTE DE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 NA IES       
 

 Uma vez que alguém apresente a suspeita de ter contraído o COVID-19 por apresentar 

sinais ou sintomas da doença (independente de ser aluno, funcionário ou usuário das 

instalações da FDB), a pessoa deverá permanecer em sua residência e comunicar a FDB 

sobre a situação. Uma vez que a pessoa esteja nas dependências da IES, ela deverá ser 
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encaminhada para uma área temporária de isolamento e, na sequência, ser encaminhada 

para o serviço de saúde público local.  

 

5.2 AÇÕES DIANTE DE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 NA IES 
  

 Seguindo as orientações estabelecidas no documento intitulado “Manual de 

Biossegurança para reabertura de escolas no contexto da COVID-19” (FIOCRUZ, 2020), o 

procedimento a ser adotado na confirmação de caso de COVID-19 na instituição deverá ser 

o de: 

 

 Entrar em contato com a vigilância epidemiológica ou vigilância em saúde do município 
(...) para a definição dos métodos de rastreamento de contatos do caso e definição 
dos parâmetros para adoção de medidas de proteção como, por exemplo, a suspensão 
de aulas em caso de excessiva transmissibilidade no ambiente escolar ou no território 
(FIOCRUZ, 2020, p.23). 

6 CALENDÁRIO E ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

O retorno às atividades presenciais na Faculdade Dom Bosco está previsto para o dia 

21 de fevereiro de 2022. 

Entretanto, deverão ser observadas algumas condições específicas: 

a) a distribuição dos alunos nas salas de aula levará em conta o número máximo de 

discentes permitido, respeitando-se o distanciamento mínimo de 1,0m (um metro) entre as 

mesas, seguindo a taxa de ocupação dos espaços, conforme as indicações dos órgãos de 

saúde e orientações governamentais. Casos em que se verifique um número elevado de 

alunos em uma mesma sala, esta disciplina será transformada de presencial para aula remota 

com uso de tecnologias (até que seja definido o retorno geral à presencialidade). 

b) turmas com alunos além da capacidade da sala para o distanciamento de 1,0m (um 

metro) iniciarão o semestre com aulas remotas (síncronas e mediante a utilização do Moodle), 

como ocorreu nos semestres dos anos de 2020 e 2021; 

c) turmas em que o Professor comprovou comorbidade, encaminhando Atestado 

Médico ao setor de RH (rh.faculdade@dombosco.net) com cópia para o seu coordenador, 

também iniciarão as aulas de maneira remota, independente do número de alunos 

matriculados; 

d) turmas em que o professor está com Covid (ainda não recuperado), mas sentindo-

se em condições de ministrar aulas, fará de maneira remota. Caso o professor esteja 

mailto:rh.faculdade@dombosco.net
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hospitalizado ou com sintomas que impossibilitem atividades remotas, o Coordenador do 

Curso definirá a forma de continuidade da disciplina; 

e) turmas em que o professor apresente sintomas de Covid, após o início do semestre, 

será afastado das atividades presenciais, ministrando aulas de forma remota, dependendo 

das suas condições físicas e anímicas;  

f) alunos com comorbidades, hospitalizados e gestantes, em disciplinas que estejam 

ocorrendo de maneira presencial, deverão comprovar tal situação perante a Secretaria 

Acadêmica, mediante atestado, cabendo ao Coordenador do Curso dar os devidos 

encaminhamentos; 

g) alunos com Covid (e ainda não recuperados) ou com sintomas, deverão permanecer 

em isolamento extraclasse, até seu restabelecimento, prontamente comunicando a Secretaria 

e seu Coordenador de curso;  

 

Os alunos devem acompanhar no site da FDB a relação de disciplinas/turnos cujas 

aulas iniciarão de maneira remota e as que sofrerão transformação para aulas remotas ou o 

seu retorno à presencialidade. 

 

Por fim, todos os frequentadores da FDB deverão respeitar as orientações elencadas 

neste Protocolo, obedecendo o uso de EPIs individuais, máscaras de proteção, higiene, 

distanciamento, dentre outros estabelecidos. 
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