
Retorno das
Aulas Presenciais

 N O R M A S  D E  B I O S S E G U R A N Ç A



Este documento pretende apresentar ações de prevenção, minimização ou eliminação de
riscos às atividades acadêmicas da Faculdade Ciências da Vida para que se possa retomar
suas atividades com segurança e respeito à vida.

Essas ações foram estabelecidas em consonância com o Comitê Institucional, constituído
para o enfretamento a Covid-19 bem como o regramento do estado e município, com
análise dos dados epidemiológicos da doença e orientações das autoridades sanitárias
competentes.

 DIREÇÃO GERAL

Apresentação



Rotinas a serem
adotadas nas áreas
do Campus da FCV

(VIAS DE ACESSO INTERNO, ÁREAS DE
CONVIVÊNCIA, CANTINA E DEMAIS)

Áreas comuns



Obrigatoriedade do uso de máscara de forma a cobrir a
boca e o nariz; 
Recomenda-se que cabelos estejam presos e  que não
utilize acessórios pessoais, como: brincos, anéis e
relógios;
A entrada  da fonte será como único acesso à área de
salas de aula e laboratórios;
A entrada para início das aulas em horários
diferenciados por turmas, ou seja, às 18h45min, 19h,
19h15min, bem como os horários de intervalos a fim de
se evitar aglomerações;
Diariamente aferição da temperatura de servidores,
estudantes e    colaboradores na entrada  da Instituição;
A disponibilização álcool em gel 70%;
Até o fim do decreto da pandemia todas o atendimentos
na FCV serão remotos.



Os bebedouros foram
modificados para não ter contato
bucal, uso de garrafinhas;
Siga o fluxo de direção de uso
dos bebedouros;
Siga o fluxo de atendimento da
lanchonete;



Sala de Aula, Auditório,
Biblioteca e Laboratórios

Manter o espaço de 1,5 m entre as
carteiras universitárias nas salas de
aula e auditório;
Estão suspensas o uso das salas de
estudo em grupo da biblioteca até o
fim do decreto da Pandemia;
Obrigatoriedade do uso de máscara e
touca descartável, cobrindo todo
cabelo e orelha, sem uso de adornos
nos laboratórios;
Obrigatoriedade do uso de EPIs
(jaleco, máscara e touca) antes de
entrar nos laboratórios;
Não é permitido manuseio de
celulares e bolsas dentro dos
laboratórios;



Continuidade das
atividades à distância
para estudantes que
estiverem nas
seguintes situações:



Acima de 60 anos de idade;
Portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças
cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, deficiência
imunológica e obesidade mórbida);
Tratamento com imunossupressores ou oncológico;
Gestantes e lactantes;
Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou
confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, ou de
vulneráveis;
Alunos que não se sentirem confortáveis ou seguros para o retorno.



Recomendações aos usuários
de transportes coletivos

Utilizar máscaras; 
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as
mãos;
Evitar o contato com as superfícies do veículo, como
por exemplo, pega-mãos, corrimãos, barras de apoio,
catracas e leitores de bilhetes/cartões;
Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma
boa ventilação no interior do veículo,
preferencialmente, com ventilação natural;
Se possível, utilizar o transporte público em horários
com menor fluxo de passageiros.



Clique na imagem e veja  
um vídeo de como lavar
as mãos corretamente

https://youtu.be/ZMwmXCyEqfA


Clique na imagem
para ver um vídeo 
de como retirar e
usar a máscara de
forma correta 

https://youtu.be/9y01FZollKg


Medidas
preventivas
em casos de
estudantes
com
confirmação
da Covid-19

Comunicação imediata ao
Coordenador(a) de Curso 

 Afastamento da pessoa
acometida da Covid-19 por
14 dias, com retorno à sala
de aula com autorização
médica. 


