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PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS DO UNIRIOS

APRESENTAÇÃO

A presente cartilha foi elaborada pela Comissão de Retorno às Atividades Letivas Presencias, tendo como base a
Resolução do Conselho Superior Universitário - CONSU nº 01-08-02020,
que regulamenta os critérios para o retorno das atividades letivas presenciais dos cursos de graduação do Centro Universitário do Rio São
Francisco – UniRios.
Além de divulgar a regulamentação relacionada ao retorno, a publicação almeja fornecer informações à comunidade acadêmica no que diz
respeito às rotinas cotidianas, bem como, estabelecer a previsibilidade
dos procedimentos e ações sanitárias relacionadas a prevenção e combate a Covid-19.
Para tanto, os procedimentos descritos neste protocolo, estão alinhados com as normas de biossegurança estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde.
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PROCEDIMENTOS
PRÉVIOS AO
RETORNO ÀS
ATIVIDADES
PRESENCIAIS

O UNIRIOS vem realizando estruturações que nos permitiram o enfrentamento da pandemia de forma madura
e responsável, prezando a dignidade de todos e acessibilidade às ferramentas tecnológicas, com o mínimo de
prejuízo possível à comunidade acadêmica.
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FASES DO PLANO
DE RETORNO

Respeitando as decisões dos governos estadual e municipal referente ao retorno das atividades e flexibilização
da quarentena que estabeleceu o isolamento social, o
UNIRIOS organiza, o retorno das atividades presenciais
em quatro etapas, em um modelo de “25%, 50%, 75% e 100%”, a ser
operacionalizado a partir da autorização dos Órgãos Oficiais para retorno das aulas presenciais.

FASE 1
Reposição dos componentes práticos
clínicos e estágios 2020.2, 2021.1 e 2021.2
Nesta fase, retornarão os componentes curriculares 100% práticos e clínicos e estágios remanescentes de 2020.2, 2021.1 e 2021.2, respeitando
o contingente máximo de 25% do UNIRIOS. O Coordenador do curso, em
conjunto com os professores, membros do NDE e colaboradores deverão
criar programação compatível para toda a comunidade acadêmica, evitando aglomerações, choques de horários das turmas, respeitando o limite
de distância estabelecido de um metro e meio, de forma que o estudante
só poderá estar presente no UNIRIOS, no máximo, três vezes por semana.
Os ambientes utilizados para execução das aulas práticas serão descontaminados diariamente. Durante a Fase 1, os Coordenadores dos cursos,
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juntamente com a PROEN, deverão emitir, a cada duas semanas, parecer
contendo avaliação do cenário, a fim de instrumentalizar a manutenção
do formato ou o prosseguimento para as demais fases.

FASE 2
Retorno de 25% das atividades teóricas
em formato presencial
De maneira concomitante e integrada a implantação da Fase 1, o UniRios passará a Fase 2 realizando 25% de seus componentes curriculares
teórico-práticos no formato presencial, por meio de rodízios que, quando somadas às práticas, não deverão ultrapassar 50% do contingente da
IES. Será necessária a revisão de todos os protocolos previamente à implementação da Fase 3. Assim como na fase anterior, deverá ser elaborado pelos coordenadores dos cursos o cronograma de forma conjunta.
Nesse momento os Coordenadores dos cursos decidirão, em conjunto
com a PROEN, pela manutenção da fase 1 e fase 2, ou pelo prosseguimento para a Fase 3.

FASE 3
Retorno de 75% das atividades teóricas
em formato presencial
Essa fase se assemelha à fase 2 em todos os quesitos, excetuando-se o contingente efetivo das atividades teóricas, que passará de 50%,
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que, contudo, quando somadas às práticas e estágios, não deverão
ultrapassar 75% do contingente do UniRios. Os demais componentes
curriculares continuarão sendo desenvolvidos por meio de atividades
remotas síncronas ou presenciais conectadas. Assim como nas outras
fases, o parecer periódico emitido pelos coordenadores dos cursos em
conjunto com a PROEN deverá sugerir o avanço para a próxima fase, a
manutenção da fase 3, o retorno à fase 2 ou, ainda, a suspensão das
atividades presenciais.

FASE 4
Retorno pleno das atividades
presenciais no UNIRIOS
Retorno de 100% dos estudantes e professores, em todos os componentes curriculares. Essa fase será determinada após a total segurança
na retomada das atividades, devendo os coordenadores de cursos e
PROEN determinar quais protocolos e medidas serão suspensas. Ocorrerão avaliações dos conteúdos dos componentes curriculares, para
assegurar a necessidade ou não de reposições das aulas realizadas nas
Fases deste Protocolo.
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PROCEDIMENTOS
DE BIOSSEGURANÇA

Acesso as instalações do UNIRIOS

Como medida organizacional, o UniRios adotará escalonamento de horários de entrada e saída, com acesso
ordenado às salas de aulas pelos estudantes, evitando aglomeração e
mantendo uma distância de pelo menos 1,5 m (um metro e meio).
Existirão duas entradas de acesso aos blocos de salas de aula do UniRios:
uma pela Portaria Principal, destinada aos cursos cujas atividades acadêmicas serão desenvolvidas no Bloco “A”; outra pelo estacionamento, através das rampas do Auditório Prof. Gilberto Gomes de Oliveira, destinada
aos cursos cujas atividades acadêmicas serão desenvolvidas no Bloco “B”.
Nos Blocos de salas de aula assistidos por mais de um curso, serão
estabelecidos horários de entradas distintos, de forma a evitar aglomeração de pessoas.
Todas as pessoas, no momento da entrada no campus do UniRios deverão ter sua temperatura aferida por um colaborador devidamente
treinado e portando equipamentos de proteção individual (EPI), não
sendo permitido o acesso daquelas em que a medição for superior a
37,8 °C. Se a alteração na temperatura for confirmada, a pessoa deverá
ser encaminhada para as devidas providências médico-hospitalares.
Após a entrada na IES, a pessoa deve seguir diretamente ao local onde
realizará suas atividades, evitando a circulação em áreas comuns.
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Salas de aula e laboratórios
 Em todos os ambientes, a lotação foi restringida seguindo as
orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS.
 Todas as salas de aula e laboratórios possuem um controle de
reserva de uso via portal, não sendo permitida a troca de sala
sem agendamento prévio.
 Nos corredores de acesso às salas de aula e laboratórios, foram
disponibilizados dispensers com álcool gel 70% para higienização das mãos e cartaz informativo sobre a correta utilização.
 Os professores deverão priorizar, quando aplicável, aulas ao ar
livre, como: ginásios, quadras ou campo.
 Em sala de aula e/ou laboratórios os estudantes deverão permanecer em seus lugares, evitando circulação desnecessária e
respeitando o distanciamento entre pessoas.
 Não será permitida a permanência de estudantes nos corredores e dentro das salas de aula fora dos horários estabelecidos.
 Os professores deverão fazer uso de face shield (proteção facial) e
máscara, que será disponibilizada pela Instituição durante permanência dentro das salas de aula, laboratórios e corredores da instituição.
 É obrigatório ao estudante o uso de máscara durante todo o período de aula e corredores da instituição.
 Para as aulas práticas em laboratórios que possuem o compartilhamento de instrumentos, será disponibilizado um borrifador
com álcool líquido 70% ou similares e papel toalha, que deverá
ser retirado pelo professor no Apoio Didático para a higienização
de bancadas e instrumentos.
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 Todos os ambientes deverão ser mantidos arejados durante a
sua utilização. Evitar o uso do ar-condicionado.
 Ambientes que não possuem uma boa ventilação, ficarão interditados para uso.
 A higienização de salas de aula e laboratórios será realizada a
cada troca de turno, com a utilização de produtos para a desinfecção. Essa limpeza contempla pisos e todos os mobiliários
e equipamentos do ambiente, incluindo maçanetas, interruptores, entre outros.
 Nos laboratórios da área de saúde, as peças anatômicas, materiais e instrumentos de uso compartilhado deverão ser higienizados com álcool 70% ou similar antes e após o uso. A higienização
ficará a cargo dos Técnicos de Laboratórios responsável do Setor,
GSAC e poderá ser reforçada pelo professor caso tenha interesse.
 Professores e coordenadores da área deverão fazer agendamento com antecedência mínima de 24h. Esses materiais serão
disponibilizados pelos técnicos nos respectivos laboratórios de
aplicação da aula, a fim de evitar aglomerações na área dos laboratórios.
 Para as aulas práticas, os estudantes do UNIRIOS, deverão providenciar o seu kit específico por curso, conforme descrição a seguir.
- Jaleco branco
- Calça comprida;
- Óculos de segurança;
- Sapato fechado;
- Luva descartável;
- Máscara descartável.
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Biblioteca
 O uso de máscara e protetor facial é obrigatório, assim como o
uso do álcool 70% para a higienização das mãos e do ambiente.
 O acesso ao acervo será limitado aos colaboradores da biblioteca.
 É vedada a permanência nos espaços internos da biblioteca
como nas salas de estudos, mezanino, sala de periódicos, sala
de apoio especializado.
 Não será permitido a utilização dos guarda-volumes.
 A atividade essencial que será exercida pela biblioteca serão os
serviços de empréstimo e devolução.
 Sobre os empréstimos eles ocorrerão por solicitação via e-mail e/
ou telefone e estarão disponíveis para retirada por dois dias úteis.
 O material devolvido ou manuseado ficará por, pelo menos 09
(nove) dias acondicionados em local reservado antes de regressarem ao acervo.
 Os materiais serão higienizados com álcool e papel toalha, e
aqueles que não puderem ser higienizados com álcool serão higienizados com pano, papel ou pincel.

Ambientes administrativos e de
atendimento
 Todos os ambientes de atendimento foram demarcados a fim de
cumprir com o distanciamento entre pessoas de 1,5m.
 Substituir, sempre que possível, o atendimento presencial por
serviços “online” ou com agendamento.
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 Colaboradores que fizerem atendimento direto ao público externo dos seguintes setores: Recepções, Secretarias, Tesouraria,
Almoxarifado e Pessoal de controle de acesso (Porteiros) deverão fazer uso de face shield (protetor facial) e máscara, que será
disponibilizado pelo UNIRIOS.
 Os locais de atendimento como Recepções, Secretaria, Tesouraria, Setor Pessoal, entre outros com o fluxo de pessoas, além da
higienização diária também será disponibilizado no local produto para desinfecção de balcões, cadeiras e demais mobílias após
cada atendimento que deverá ser realizado pelo colaborador do
setor/local.
 Todos os ambientes deverão ser mantidos arejados durante a
sua utilização.

Banheiros
 Todos os banheiros da Instituição serão higienizados 03 (três)
vezes ao dia a cada troca de turno, porém, de forma mais intensificada, com aplicação de desinfetante no piso, vasos, pias,
descargas, torneiras, maçanetas, entre outros. Além disso,
sempre que necessário os banheiros passarão por uma desinfecção por meio de pulverização com desinfetante de uso
hospitalar com equipe interna especializada e exclusiva para
limpeza de banheiros.
 Ao utilizar o banheiro é importante acionar a descarga com a
tampa do vaso abaixada.
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Pátios e corredores
 A higienização destes locais acontece diariamente. Uma vez na
semana, estes locais passarão por uma desinfecção por meio de
pulverização com desinfetante, para intensificar ainda mais a
limpeza desses locais.
 Bebedouros serão higienizados com álcool 70% ou similares.
 Usuários de bebedouros deverão optar por garrafas/canecas
particulares.
 Serão disponibilizados nos bebedouros torneiras apropriadas
para enchimento de garrafas/canecas.
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MEDIDAS
PROTETIVAS
RELACIONADAS A
CASOS SUSPEITOS
E CONFIRMADOS
PARA COVID-19

Estudantes
 Estudantes que apresentarem algum sintoma fora
da Instituição, alusivo à Covid-19, deverão permanecer
em casa e comunicar à coordenação, apresentando posteriormente o atestado médico.
 Em caso de confirmação laboratorial para COVID-19,
o estudante será afastado por 14 (quatorze) dias a contar do início dos sintomas, podendo retornar as atividades após este período desde que estejam assintomáticos por no mínimo 72h (setenta e duas horas).

 Os casos negativos para COVID-19 podem retornar às atividades
educacionais após setenta e duas horas da remissão dos sintomas.
 Nos ambientes que um caso suspeito e/ou confirmado para COVID-19 tenha utilizado, será realizada a desinfecção por meio de
pulverização quando aplicável e higienização geral dos locais.
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Para os estudantes do UniRios,
considerando a situação epidemiológica
local:
 A(s) turma(s) do(s) estudantes(s) suspeitos terão as aulas presenciais suspensas por 07 (sete) dias ou até resultado negativo,
ou por 14 (quatorze) dias se positivo para COVID-19, sendo que
os demais estudantes serão cientificados dos fatos.
 Estudantes que coabitam ou tiveram outras formas de contato
com pessoas diagnosticadas de infecção pela COVID-19 deverão
comunicar imediatamente a coordenação de curso.
 A turma dos estudantes que coabitam ou tiveram outras formas
de contatos com pessoas com diagnóstico de infecção pela COVID-19, terão as aulas presenciais suspensas por 14 (quatorze)
dias sendo que os demais estudantes serão cientificados dos fatos.
 A(s) turma(s) que tiverem as aulas presenciais suspensas terão,
exclusivamente, as aulas ofertadas na modalidade remota durante o período.
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TREINAMENTOS
DE INSTRUÇÃO DE
MEDIDAS DE SAÚDE
E SEGURANÇA
EM RAZÃO DA
COVID-19

Procedimentos
 Colaboradores/professores serão treinados em relação
aos procedimentos adotados pela Instituição UNIRIOS.
 Os professores serão capacitados a serem replicadores das instruções de medidas de saúde e segurança contidas neste protocolo.
 Estudantes, monitores e estagiários receberão as instruções de segurança antes do início de suas atividades
por seus professores e/ou orientadores.

 A equipe de limpeza será treinada para a correta higienização
dos ambientes de acordo com as instruções previstas nesse protocolo e seguindo as normas de segurança interna.
 A equipe da portaria que é formada por pessoas envolvidas
diretamente em ações como o controle de temperatura, receberão treinamentos específicos para o desenvolvimento destes
processos.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

O protocolo de biossegurança aqui documentado foi
fruto de uma construção coletiva, baseada em estudos
científicos, práticos e em debates conjunturais protagonizados pela Comissão Interna de Retorno às Atividades Letivas Presenciais, pautando todas as orientações fundamentais
a garantir segurança e bem-estar no atendimento aos estudantes, professores, colaboradores e demais públicos, ao longo deste momento
pandêmico enfrentado.
Vale ressaltar, ainda, que situações outras que porventura estejam
omissas ou não contempladas pelas medidas aqui descritas, serão tratadas de forma excepcional pela comissão interna supracitada, bem
como pela Reitoria do Centro Universitário do Rio São Francisco – UniRios, para os devidos equacionamentos e soluções.
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