


 1 - INTRODUÇÃO

O retorno das atividades escolares presenciais em Uberlândia foi autori-
zado pela Prefeitura Municipal.

A ESAMC Uberlândia está preparada para receber, de forma gradual, seus 
estudantes e, para tanto, preparou um Manual com um protocolo sanitá-
rio, que contou com a colaboração de equipes pedagógicas, educadores e 
autoridades da saúde. 

Este protocolo visa garantir que retornemos às aulas com toda a segu-
rança, promovendo a reintegração dos alunos e a continuidade do pro-
cesso de ensino e aprendizagem dentro das melhores condições. 

No período de suspensão das aulas, a ESAMC foi referência no setor edu-
cacional, mantendo seus alunos próximos à faculdade, por meio da pla-
taforma educacional Blackboard Collaborate. Através de aulas remotas 
online e ao vivo, foi mantido o calendário acadêmico, sem prejuízo de ne-
nhum dia letivo. Vários treinamentos foram realizados com o corpo do-
cente a fim de garantir a qualidade pedagógica. Buscamos soluções al-
ternativas para a realização de eventos e implantamos um sistema de 
atendimento virtual, sempre visando a melhoria do serviço oferecido.

Conseguimos fazer uma transição bem-sucedida no desafiante momen-
to de enfrentamento à Pandemia e esperamos poder realizar o retorno 
gradativo ao presencial da mesma forma, seguindo este protocolo. Esta-
mos atentos às possíveis mudanças do cenário da Pandemia e seguindo 
rigorosamente as orientações das autoridades sanitárias.



 2 - PILARES PARA O RETORNO

Segurança: estamos tomando todas as medidas sanitárias, buscando 
oferecer um ambiente seguro e estável para a presença de professores, 
alunos e colaboradores no espaço físico da faculdade.

Cooperação: nesse momento de dúvidas e incertezas, contamos com a 
colaboração de todos para cumprirem com as medidas de segurança nos 
ambientes comuns da faculdade, prezando pelo bem-estar geral.

Adaptação: estamos todos aprendendo e superando juntos as dificulda-
des que o momento nos impôs. Com paciência, compreensão e perse-
verança, certamente sairemos fortalecidos dessa experiência, se traba-
lharmos juntos.



3 - CONDIÇÕES PARA O RETORNO

3.1- Uso de Máscaras:
Será obrigatório o uso de máscaras dentro da instituição, em 
todos os seus ambientes.
Observe sempre o uso correto da máscara. O uso incorreto 
pode prejudicar sua eficácia na redução de risco de trans-
missão. 
A máscara nunca deve ser compartilhada;
Observar os locais apropriados e sinalizados para o descarte 
das máscaras já utilizadas.

3.2- Uso do Álcool em Gel:
Será disponibilizado dispensers com álcool gel nas duas en-
tradas e nos corredores de maior fluxo. Faça a higienização 
sempre que possível.

3.3 – Medição da Temperatura:
Para a entrada na instituição, todas as pessoas passarão por 
uma medição de temperatura. Caso seja constatado tempe-
ratura igual ou superior a 37,5ºC, ela será encaminhada para 
casa e aconselhada a buscar atendimento médico.
Todos os ambientes estarão sinalizados de forma a evitar 
aglomerações. Contribua com as medidas de segurança e 
mantenha a distância de 1,5 metros.

3.4 – Tapete Sanitizante:
Tapetes sanitizantes serão instalados nas entradas da Fa-
culdade. Recomendamos que utilizem calçados fechados e 
sempre façam a sanitização dos solados ao entrar na facul-
dade.



4 - FLUXO DE PESSOAS E 
CUIDADOS EM ÁREAS COMUNS
Algumas áreas da faculdade, como áreas de convivência, corredores, 
cantina e xerox, terão acesso limitado do público e estarão devidamente 
sinalizadas quanto à permissão.

Será controlado o fluxo nos momentos de saída e entrada e não será per-
mitido permanecer em corredores ou áreas de circulação.
Elevadores deverão ser utilizados apenas por pessoas deficientes ou com 
necessidades específicas.

Todo atendimento aos alunos será mantido por comunicação virtual, 
através do WhatsApp (34) 3291-2828, considerando estratégias para mi-
nimizar o contato pessoal e aglomeração nas recepções da faculdade.

Todos os ambientes estão sinalizados para orientar e reforçar as medidas 
de segurança para a prevenção do coronavírus. Será aferida a tempera-
tura na portaria, e, caso o aluno se encontre sem máscara, sua entrada 
não será permitida.



Disponibilizaremos dispensers de álcool gel na entrada e em todos os 
corredores principais, além de estarem estrategicamente posicionados 
perto dos banheiros. 

Algumas cadeiras, bancos e arquibancadas estão sinalizados para que 
não sejam utilizados, de modo a manter o distanciamento nos ambientes 
comuns.

As escadas serão utilizadas de acordo com um fluxo: de um lado, apenas 
pessoas descendo e, do outro, apenas subindo. As sinalizações estarão 
presentes de forma a evitar confusão e aglomeração.

Avisos de mantenha a distância serão posicionados no chão em locais 
estratégicos de filas, como a entrada nas catracas e na xerox.

Os bebedouros foram adaptados de forma a permitir somente a utiliza-
ção com garrafas ou copos, para evitar o contato e possível contamina-
ção. Então, não se esqueça de trazer sua garrafinha!





5 - SOBRE AS MEDIDAS DE 
HIGIENE E LIMPEZA
Para assegurá-los de que estamos tomando todos os cuidados possíveis, 
citamos aqui nossas medidas de higienização dos ambientes da ESAMC.

Os banheiros serão limpos e desinfetados com álcool duas vezes durante 
cada turno de aulas e entre os turnos da manhã e noite.

As escadas e corrimões serão limpos e higienizados com álcool antes do 
início das aulas, durante e após os intervalos e depois do final das aulas.

Os acessórios de computadores, como teclados e mouses, foram envolvi-
dos em plástico filme, de forma facilitar na higienização. 

As salas de aula e os laboratórios serão limpos antes e após as aulas, nos 
dois turnos, com a higienização das mesas, cadeiras e equipamentos, 
além da desinfeção do ambiente com álcool em spray.



6 - SOBRE A DISPOSIÇÃO 
NA SALA DE AULA
As salas de aula estarão sinalizadas na entrada com algumas orientações 
a serem seguidas, como a permanência de máscara, que será obrigatória 
enquanto o aluno, funcionário ou colaborador estiver dentro das depen-
dências da ESAMC. 

O distanciamento social também será reforçado, com a sinalização de 
quais cadeiras não estão aptas para uso, respeitando a distância de 1,5 
metros. 

É recomendado evitar o contato pessoal, como abraços, beijos e apertos 
de mão.

Outra medida é o não compartilhamento de objetos, como canetas, gar-
rafas de água e calculadoras, evitando uma possível contaminação.



7 - PROCEDIMENTOS EM 
CASOS DETECTADOS
De acordo com o Ministério da Saúde, segue uma lista com alguns dos 
sintomas registrados em pacientes que testaram positivo para o corona-
vírus.

Sintomas mais comuns:
 1. Febre
 2. Tosse seca
 3. Cansaço

Sintomas menos comuns:
 1. Dores e desconfortos
 2. Dor de garganta
 3. Diarreia
 4. Conjuntivite
 5. Dor de cabeça
 6. Perda de paladar ou olfato
 7. Erupção cutânea na pele ou descoloração 
                    dos dedos das mãos ou dos pés

Sintomas graves:
 1. Dificuldade de respirar ou falta de ar
 2. Dor ou pressão no peito
 3. Perda de fala ou movimento



Uma vez que apresente sintomas, o aluno, professor ou colaborador é 
aconselhado a se isolar de outras pessoas, principalmente se forem de 
algum grupo de risco. Procure atendimento médico imediato para diag-
nóstico e possível tratamento. Siga as orientações médicas e continue em 
isolamento sempre que possível. Caso não seja praticável, utilize másca-
ra em todos os momentos e mantenha distância de outras pessoas.

Sempre lave as mãos com água e sabão após usar o banheiro, e utilize 
álcool ou água sanitária para desinfetar superfícies como torneiras, pias 
e vaso sanitário.

Separe talheres e utensílios de cozinha, evitando o compartilhamento 
desses objetos, assim como roupas de cama e banho.

Mantenha janelas e portas abertas sempre que possível, para aumentar a 
circulação do ar no ambiente. Limpe trancas e maçanetas após o contato, 
com álcool ou água sanitária.

O período médio de incubação do vírus é de 14 dias, portanto, siga as re-
comendações para evitar potenciais complicações. 

A presença de alunos, professores e/ou colaboradores sintomáticos não 
será permitida na instituição, uma vez que coloca em risco a segurança 
de outros.



8 - QUEM NÃO PODERÁ RETORNAR

O retorno presencial se dará conforme o Parecer nº 06/2021-CNE e a 
Portaria Interministerial/MEC nº 5 de agosto/2021. A participação pre-
sencial é desencorajada em caso de alunos que façam parte de algum 
grupo de risco e, também, para alunos, professores e funcionários admi-
nistrativos que testarem ou tiverem tido contato com pessoas que testa-
ram positivo para a COVID-29 nos últimos 15 dias.

8.1- Quais são os grupos de risco?
 1. Idosos (idade igual ou superior a 60 anos);
 2. Pessoas com doenças cardíacas;
 3. Pessoas com doenças pulmonares, como asma e 
                          Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
 4. Pessoas com problemas de baixa imunidade, 
                          como pessoas transplantadas ou em quimioterapia;
 5. Pessoas com doenças renais ou em diálise;
 6. Diabéticos;
 7. Gestantes de alto risco;
 8. Pessoas com doenças do fígado;
 9. Obesos (IMC≥40).” 



9 - RETOMADA GRADUAL EM 
RODÍZIO DE ALUNOS
A participação presencial dos alunos será limitada à lotação máxima li-
berada pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, que é de 50 % dos alunos 
no presencial e, os outros 50%, serão mantidos no ensino remoto, online e 
ao vivo em sistema de rodízio. Destacamos que a participação presencial 
na instituição é VOLUNTÁRIA e o aluno não será forçado a comparecer.
Esse sistema de revezamento será feito através de um rodízio dos alunos, 
de acordo com o preenchimento do formulário de opção por participar no 
presencial ou no remoto e devidamente informado pelo email acadêmico 
de cada aluno(a).

9.1- Sobre o Formato do Rodizio:
Alunos que fizeram sua opção por participar das aulas no modelo presen-
cial através da resposta ao formulário poderão frequentar normalmente 
a faculdade mediante a inclusão de seu nome na lista que estará de posse 
dos professores das disciplinas cursadas pelo aluno (a).

Atenção: esse sistema de participação está sujeito a mudanças, confor-
me a evolução da Pandemia e as orientações do Comitê Municipal de En-
frentamento à COVID-19.



9.2- Protocolo de Retomada: 
O infográfico abaixo mostra o resumo do Protocolo de Retomada às aulas:



Os alunos serão informados através de seu e-mail acadêmico, redes so-
ciais oficiais da ESAMC Uberlândia, assim como pelo site, sobre o mo-
mento e modo da retomada.

As aulas presenciais estarão sendo transmitidas ao vivo para os alunos
que ainda estejam de forma remota, assim como foi oferecido em 2021/1, 
pela ferramenta BlackBoard Collaborate, nos horários das aulas e nas sa-
las dos professores da respectiva disciplina.

Para os alunos que estejam presencialmente na faculdade, todos os cui-
dados descritos acima serão obrigatórios.

Prezamos pela saúde e integridade dos nossos alunos, funcionários e co-
laboradores e, por esse motivo, criamos esse manual, visando à diminui-
ção dos riscos de contaminação. Acreditamos que, com o cumprimento 
dessas medidas e com a colaboração de todos, poderemos superar mais 
esse desafio juntos.

Atenciosamente,
Faculdade Esamc Uberlândia.
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