Prezada Comunidade Acadêmica,
Vivemos 02 (dois) anos de adaptações e mudanças em decorrência da pandemia. Desde o
princípio, a Ins tuição de maneira rápida e com o apoio dos professores, proporcionou o ensino virtual, para
que nossos alunos não vessem prejuízo em seu processo de ensino e aprendizagem, respeitando a
formação proposta pelo Projeto de Desenvolvimento Ins tucional (PDI) e pelo Projeto Pedagógico de Curso
(PPC).
Felizmente já podemos retomar as nossas a vidades presenciais, de acordo com as normas do
Conselho Nacional de Educação (CNE), do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e das autoridades
sanitárias competentes. Portanto, seguem algumas orientações importantes que a Ins tuição elaborou,
para maior segurança de todos, no retorno às aulas presenciais:

PROCEDIMENTOS NÃO-FARMACOLÓGICOS DE BIOSSEGURANÇA:
• Uso de máscara (obrigatório);
• Higienização constante das mãos;
• Distanciamento Social – deve-se evitar contatos sicos diretos (cumprimentos, apertos de mão, abraços e
outros), além da manutenção de um distanciamento sico sempre que possível.

MATERIAIS DE USO PESSOAL INDISPENSÁVEIS:
•

Máscaras: o uso de máscara será obrigatório para todos os alunos. É recomendável que tenha pelo
menos 02 máscaras.

•

Garrafa de água individual: cada aluno deve trazer a sua garra nha de água.

•

Álcool Gel – temos dispensers de álcool gel espalhados por toda a Ins tuição. Mas é importante que
cada aluno tenha o seu (de uso individual) para fazer a higienização de suas mãos frequentemente.

PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA:
• Entrada e Saída da Ins tuição: a Saída 2 da Ins tuição (próximo do ponto de ônibus) funcionará,
somente nos seguintes horários, conforme a tabela abaixo:
Período

Entrada

Saída

Manhã

07h 30 – 08h 15

10h30 até 11h15

Noite

18h 30 – 19h 15

21h30 até 22h15
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• Estacionamento: por enquanto, o acesso ao estacionamento, dar-se-á somente pelo portão principal.

• Intervalos: de modo a contribuir com o distanciamento na hora do intervalo, a Ins tuição implantará 02
(dois) horários de intervalos, conforme os horários e tabela abaixo:
Período

Cursos

Manha
Noite

Horários

Para todos os cursos

09h40 até 10h00

Enfermagem / Negócios e TI

19h50 até 20h10

Direito / Letras e Pedagogia

20h40 até 21h00

AFASTAMENTO, ISOLAMENTO E FALTA EM CASO DE SUSPEITAS:
Caso o aluno tenha do contato próximo com casos posi vos, apresente sintomas ou tenha sido con rmada
a contaminação, o aluno não deverá vir para a Ins tuição, e deverá encaminhar o comprovante pelo
protocolo, conforme o regulamento.

PERÍODO DE ISOLAMENTO:
O tempo de isolamento deve seguir a orientação do termo expedido pelo órgão competente no ato de
realização do exame. Neste caso, o aluno deverá proceder e solicitar as a vidades domiciliares, por meio de
protocolo, conforme a resolução vigente.

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DE COVID:
Desde o início da Pandemia, a Ins tuição cons tui um Comitê, formado por professores, pro ssionais da
saúde e Diretoria, para monitorar e analisar as situações referentes ao enfrentamento da PANDEMIA.

PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE BIOSSEGURANÇA:
O Protocolo Ins tucional de Biossegurança, poderá ser acessado pelo link h ps://unisantacruz.edu.br/wpcontent/uploads/2022/02/00_Plano-de-Con ngencia_11022022.pdf ou pelo QRCODE, no nal deste
documento.

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO:
Destaca-se que o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, con nuará atendendo a comunidade acadêmica. Desta
vez, presencialmente. Caso necessite de auxilio, agende um horário através do e-mail:
nap@unisantacruz.edu.br

CANTINA / LOJA FOTOCOPIADORA:
Estes espaços funcionarão normalmente, de acordo com os horários estabelecidos e obedecerão às normas
vigentes de distanciamento e protocolos de biossegurança.
Um bom retorno a todos e um excelente semestre, com muita tranquilidade para todos!
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Curi ba, 08 de fevereiro de 2022.

