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INTRODUÇÃO
A pandemia do novo Coronavírus – COVID-191, decretada pela Organização
Mundial da Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020. Constitui-se como um dos
maiores desafios vivenciados pela humanidade. Diferente de outras calamidades
históricas, esta é a primeira a atingir simultaneamente a saúde e os aspectos
sociais, ambientais e econômicos. Os impactos serão sentidos pela população por
um longo tempo, implicando em novos padrões de comportamento, em especial no
que concerne à interação social e aos cuidados com a saúde e a higiene.
O Coronavírus, ao longo desses seis meses, desde o primeiro caso na China,
atingiu cidadãos de duzentos e três países, contabilizando cerca de 12.945.505
casos e 571.444 mortos no mundo2. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde,
foram registrados 1.884.967 casos e 72.883 óbitos3.
O agente causador desta pandemia é um vírus e como tal um ser vivo sem
metabolismo próprio, formado por um envelope de proteínas e gorduras, em que é
guardado o material genético (DNA/RNA), no caso do SARS-CoV-2 (Coronavírus):
RNA, cujo material genético tem a receita para a produção das proteínas virais,
necessárias para a formação de novos vírus.
Assim, em relação à biologia do vírus, no lado externo, do envelope proteico,
existem algumas estruturas que se assemelham a coroas (no caso do SARS-CoV2), espinhos ou chaves (dependendo da sua imaginação), essas estruturas externas
contribuem para que o vírus reconheça, se prenda e invada nossas células, usando
as organelas da célula invadida para a realização dos seus processos metabólicos,
incluindo a replicação viral, ou seja, a produção de proteínas virais que serão
utilizadas na constituição de diversos novos vírus, que eliminam a célula hospedeira.
Estudos confirmam que, no processo infeccioso, ocorre um grande ciclo de
contágio, adoecimento e liberação de mais vírus, principalmente pela saliva, a qual
se espalha no ambiente por meio da fala, tosse e espirros, entre outros. Porém, o

COVID-19 é a designação dada à COrona VIrus Disease – doença do Coronavirus, sendo que19 faz
referência ao ano de 2019, quando os primeiros casos em Wuhn, na China, foram divulgados,
segundo o Portal Fiocruz.
2 Dados de 13 de julho de 2020. Fonte: https://conteudos.xpi.com.br/politica/coronavirus-em-numeros13-de-julho/
3 Ministério da Saúde, em 13/07/2020. Fonte: https://covid.saude.gov.br/
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grau de adoecimento e de disseminação viral é variável de acordo com a taxa de
virulência.
O SARS-CoV-2 multiplica-se no trato respiratório superior, o que causa a
transmissão do vírus até mesmo em pacientes assintomáticos. Características
ambientais podem afetar as taxas de disseminação viral e a sobrevivência do vírus
fora do corpo do hospedeiro, sendo que baixas temperaturas e índices de umidade
favorecem a transmissão do SARS-Cov-2, viabilizando a contaminação de maneira
indireta, ou seja, por meio de superfícies e materiais como plástico e aço inoxidável,
onde o vírus pode permanecer vivo por algumas horas e até mesmo dias,
dependendo de outras variáveis.
Frente

a

esses

dados

alarmantes,

que

exigiram

o

isolamento,

o

distanciamento social e, consequentemente, a troca de aulas presenciais por aulas
remotas desde o dia 17 de março, tornam-se necessárias medidas que assegurem a
proteção da comunidade, evitando a propagação do vírus e, consequentemente, o
retorno controlado das atividades cotidianas. Nesse sentido, a URI – São Luiz
Gonzaga apresenta o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e
Controle do Novo Coronavírus – COVID-19 da Escola Básica.
O referido projeto foi elaborado em conformidade com o Decreto nº 55.240, de
10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado e dá
outras providências; Decreto Nº 55.292, de 4 de junho de 2020, que estabelece as
normas aplicáveis às instituições e estabelecimentos de ensino situados no território
do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as medidas de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19); e Decreto nº
55.465, de 05 de setembro de 2020, que estabelece as normas aplicáveis às
instituições e estabelecimentos de ensino situados no território do Estado do Rio
Grande do Sul, conforme as medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID- 19);
Também são atendidas as premissas da Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS
Nº01/2020, publicada no Diário Oficial do RS, em 08 de junho de 2020. Esta Portaria
dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo
Coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
Atenta às determinações expressas nesses documentos e comprometida com
a formação de qualidade, a URI – São Luiz Gonzaga propõe a operacionalização do
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Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo
Coronavírus – COVID-19, tendo em vista a dupla missão: dar continuidade aos
processos formativos com consistência acadêmica e garantir a segurança sanitária
dos integrantes da comunidade escolar e de toda a sociedade.
Ao realizar o registro para prevenção, monitoramento e controle da pandemia,
temos o propósito de transformar esse difícil momento em narrativas de vida, em
histórias de enfrentamento e na sistematização de algo que nunca fizemos antes e
que, certamente, resultarão em aprendizagens importantes para o futuro da
educação e para o futuro da humanidade.
Este documento contempla orientações coletivas e individuais para que
estudantes, professores e funcionários possam retornar às suas atividades
presenciais na URI – São Luiz Gonzaga, com segurança. Além de ações de
prevenção, minimização ou eliminação de riscos às atividades administrativas e
escolares, o essencial é respeitar a vida e as comunidades.
Desse modo, o documento apresenta informações pertinentes, registrando e
sistematizando os dados na seguinte forma:
Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do
Novo Coronavírus – COVID-19
1 – Dados Gerais da Instituição de Ensino
2 – Procedimentos Operacionais Padrão
3 – Medidas para Grupos de Risco
4 – Medidas para Identificação de Casos Suspeitos
5 – Medidas para Quando da Identificação de Casos Suspeitos e
Confirmados
6 – Medidas para Promover, Orientar e Fiscalizar o Uso de Equipamentos de
Proteção Individual – EPIs
7 – Medidas de Higienização e Sanitização de Ambientes
8 – Medidas de Higiene Pessoal e Distanciamento Social e Outras
Pertinentes
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
1 Dados de Identificação da Instituição de Ensino
Nome completo da Instituição de Ensino: Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões – URI – São Luiz Gonzaga
CNPJ: 93.216.841/0005-33
Cidade: São Luiz Gonzaga
Telefone: 55-3352-8150
E-mail: coelocal@saoluiz.uri.edu.br
CRE responsável pelo município: 32ª. CRE
gabinete32cre@seduc.rs.gov.br

Contato da CRE:

Contato Vigilância Municipal: (55)3352-9000 /
saude@saoluizgonzaga.rs.gov.br; saudeslg@hotmail.com
Assinalar abaixo a Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento Controlado
(conforme Anexo II):
( 1 ) R01, R02
( 2 ) R03
( 3 ) R04, R05
( 4 ) R06
( 5 ) R07
( 6 ) R08
( 7 ) R09, R10
( 8 ) R11
( 9 ) R12
(10 ) R13

( 11 ) R14
( 12 ) R15, R20
( 13 ) R16
( 14 ) R17, R18, R19
( 15 ) R21
( 16 ) R22
( 17 ) R23, R24, R25, R26
( 18 ) R27
( 19 ) R28
( 20 ) R29, R30

Natureza: ( 1 ) Regular
Rede/Gestão: ( 1 ) Privada - Gestão: ( 3 ) Federal ( 4 ) Outro: IES Comunitária
Nome completo do Diretor/ Coordenador responsável: Dinara Bortoli Tomasi
Telefone direto do Diretor/ Coordenador responsável: 55-3352-8150
E-mail direto do Diretor da Escola: dinaraurislg@viacom.com.br
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2 Equipe responsável pela elaboração do Plano

Nome

Cargo/Representa
ção

Email

Telefone
(com DDD)

Dinara
1. Bortoli
Tomasi

Diretora-Geral
(Coordenadora
Local)

Jerusa
Dutra
2.
Schreiner

Diretora da
Escola Básica da
jerusa.dutra@saouiz.uri.edu.br
URI – São Luiz
Gonzaga

(55)996051058

Ana Helena
Braga Pires

Chefe da Área
da Saúde

anahelena@saoluiz.uri.edu.br

(55)999915678

Lizandra
4. Andrade
Nascimento

Núcleo de
Acessibilidade

lizandra_a_nascimento@yahoo.com.br (55)996136091

Luciana de
5. Melo
Carvalho

Área de
Higienização

ludemelocarvalho@gmail.com

(55)999834835

Ana Luci
6. Santos da
Silva

Representante
da Comunidade
Escolar

analuci265@gmail.com

(55)996078662

Débora

Representante
da Comunidade
Acadêmica

deboramoraisgaray@gmail.com

(55)996223086

3.

7. Morais

Garay

dinaraurislg@viacom.com.br

(55)999459945
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3 Legislação Pertinente

O presente Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle
do Novo Coronavírus – COVID-19 foi elaborado com base na Portaria Conjunta
SES/SEDUC/RS nº 01/2020, de 08 de junho de 2020, que dispõe sobre as medidas
de prevenção, monitoramento e controle ao novo Coronavírus (Covid- 19) a serem
adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do estado do Rio Grande do
Sul. Também são utilizados como referenciais:
- Parecer nº 01/2020 do Conselho Estadual de Educação, de 18 de março de 2020,
que dá orientações às Instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino;
- Decreto Estadual de calamidade nº 55.128, de 19 de março de 2020;
- Decreto Municipal de situação de emergência nº 032/2020;
- Decreto Estadual nº 55.292, de 04 de junho de 2020 que estabelece normas
aplicáveis às instituições e estabelecimentos de ensino situados no território do
Estado do Rio Grande do Sul;
- Portarias do MEC, que dispõem sobre a substituição das aulas presenciais por
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Coronavírus
(COVID-19): nº 343, de 17 de março de 2020; nº 345, de 19 de março de 2020; nº
395, de 15 de abril de 2020; nº 473, de 12 de maio de 2020; Portaria nº 544 de 16 de
junho de 2020;
- Medida Provisória 934, de 1º de abril de 2020, que estabelecem normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior,
dispensando as instituições de educação superior, em caráter excepcional, da
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico;
- Parecer do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação - CNE/CP nº
5/2020, homologado pelo Ministério da Educação, em 29 de maio de 2020, sobre a
reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas
não presenciais durante o período de pandemia da Covid-19;
- Parecer CNE/CP nº 09/2020, de 08 de junho de 2020, que trata do Reexame do
Parecer CNE/CP nº 05/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e
da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento
da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;
- Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 352, de 24 de junho de 2020,
que determina e orienta procedimentos para o monitoramento da realização das
10

atividades domiciliares pelas instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino,
nos termos do Parecer CEEd nº 01/2020;
- Parecer CNE/CP Nº: 11/2020, de 07 de julho de 2020, que apresenta as
orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas
Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia, com Parecer homologado
parcialmente cf. Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 3 de agosto de 2020,
Seção 1, Pág. 57;
- Parecer CEEd nº 002/2020, de 07 de julho de 2020, que orienta as Instituições
integrantes do Sistema Estadual de Ensino sobre a reorganização do Calendário
Escolar e o desenvolvimento das atividades escolares em razão da Covid-19;
- Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020: e altera a Lei
nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
- Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA no 04/2020, revisão em 08.05.2020;
- Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 06/2020 - Orientações para a prevenção
e o controle das infecções pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) em procedimentos
cirúrgicos

-

Revisão:

29.05.2020

(complementar

à

nota

técnica

GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020);
- Nota Informativa 11 COE/SES - RS de 4 de junho de 2020;
- Decretos Municipais nº 5.440/2020, nº 5.449/2020, nº 5.451/2020, nº 5.452/2020,
nº 5.453/2020, nº 5.454/2020, nº 5.461/2020, nº 5.462/2020, nº 5.466/2020,
nº 5.467/2020, nº 5.479/2020, nº 5.484/2020, nº 5.490/2020, nº 5.499/2020,
nº 5.504/2020, nº 5.511/2020, nº 5.514/2020, nº 5.518/2020, nº 5.524/2020,
nº 5.528/2020, nº 5.543/2020, nº 5.557/2020, nº 5.570/2020, nº 5.587/2020,
nº 5.588/2020, nº 5.604/2020, nº 5.609/2020, nº 5.615/2020, nº 5.619/2020,
nº 5.625/2020, nº 5.627/2020, nº 5.632/2020 e nº 5.642/2020, que dispõem sobre
medidas de prevenção do Coronavírus no âmbito de São Luiz Gonzaga;
- Protocolo de Biossegurança para o retorno às aulas, de 1º./07/2020;
- Cartilha do Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas
Instituições Federais de Ensino, Ministério da Educação, julho de 2020;
- Notas Institucionais emitidas pela Reitoria da Universidade Regional Integrada do
Alto Uruguai e das Missões, bem como pelo Campus de São Luiz Gonzaga.
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4 Diretrizes do Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e
Controle do Novo Coronavírus – COVID-19
Em consonância com a legislação e os atos normativos do Ministério da
Saúde, Ministério da Educação e Conselho Federal da Educação, em âmbito
federal, bem como com os Decretos estaduais e municipais, este Plano de
Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo Coronavírus –
COVID-19 organiza-se em diretrizes:
1) Didático-Pedagógica;
2) Docentes, Discentes, Funcionários, Comunidade Acadêmica e Sociedade em
Geral;
3) Infraestrutura.

Na diretriz Didático-Pedagógica são definidas as estratégias para a retomada
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando estabelecer os cuidados ao
acesso e deslocamento nos diferentes espaços pedagógicos, tais como salas de
aula, laboratórios e demais locais de interação e aprendizagem.
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Nesta dimensão são detalhados os procedimentos para garantir a segurança
durante a execução das atividades didáticas.
Na diretriz Docentes, Discentes, Funcionários, Comunidade Escolar e
Sociedade em Geral são apresentadas as estratégias para assegurar que a
convivência entre os distintos segmentos da comunidade escolar seja pautada nos
cuidados com a higiene e com a etiqueta respiratória/social imposta diante dos
riscos representados pelo novo Coronavírus – COVID-19. Nesse quesito, vale
salientar que a URI – São Luiz Gonzaga prima pelas interações seguras, em que
sejam minimizados os riscos de contágio.
Na diretriz relacionada à Infraestrutura, a URI – São Luiz Gonzaga determina
como serão os procedimentos de higienização dos espaços, descrevendo quem são
os responsáveis pela organização e controle das medidas de segurança em cada
contexto, bem como a periodicidade de limpeza e os cuidados com a ventilação
natural e o distanciamento entre os ocupantes de cada espaço da Escola. Nesta
diretriz são descritos os cenários, as pessoas envolvidas, as atividades, o tipo de
EPI e os procedimentos adotados, elucidando as medidas padronizadas a serem
adotadas no período de retorno às atividades presenciais.
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PLANO DE RETORNO GRADUAL

O retorno das atividades educacionais da URI Campus de São Luiz Gonzaga,
nos diferentes níveis de ensino, obedece às normativas estabelecidas pelo Governo
do Estado do Rio Grande do Sul e em consonância com os Decretos Municipais.
Este documento destina-se a descrever as medidas de segurança sanitária já
implementadas na Instituição, bem como, apresentar a metodologia definida para o
retorno gradual, pontua-se que neste momento, faz-se referência ao retorno das
aulas presenciais na Educação Básica.
ETAPA 1 – Ensino Remoto para todos os níveis da Rede Pública e da Rede
Privada de Ensino

Objetivos
- Possibilitar aos estudantes dos diferentes níveis de escolaridade, o acesso às
informações, à (re)construção de conceitos e continuidade da aprendizagem por
meio de aulas síncronas e assíncronas, utilizando recursos tecnológicos.
- Promover a interação entre os diferentes segmentos da Comunidade Escolar da
URI – São Luiz Gonzaga.

METODOLOGIA

A partir do dia 18 de março de 2020, a URI – São Luiz Gonzaga, oportunizou
o ensino remoto com uso de tecnologias, bem como a disponibilização de materiais
aos pais e/ou responsáveis, para os estudantes da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais, conforme previsto na legislação vigente.
Para a implantação do sistema remoto, se fez necessário:
•

Acesso de conectividade à internet;

•

Garantia de dispositivos;

•

Utilização de ambientes de aprendizagem (Google Classroom – Google for
Education – Grupos de WhatsApp);

•

Capacitação de professores e funcionários da Instituição;

•

Criação de e-mail institucional para todos docentes e discentes da Instituição;
14

•

Adaptação dos Planos de Ensino/Trabalho às especificidades que as aulas
remotas exigem;

•

Atendimento personalizado mediante agendamento em regime de plantão,
aos diferentes Setores, Coordenações, Direção da Escola e Direção Geral da
URI – São Luiz Gonzaga.

ETAPA 2 – Retomada das Atividades Práticas de Ensino

Objetivos
- Garantir a segurança da comunidade educacional, implantando estratégias para o
retorno gradual às atividades presenciais da URI – São Luiz Gonzaga – Graduação,
em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal, nos aspectos
pedagógicos e sanitários.
- Oportunizar maior interação entre os professores e alunos, por meio da
recuperação das atividades práticas e dos estágios dos cursos de graduação.

Metodologia
A Etapa 2 contempla o retorno gradual às atividades presenciais, sobretudo
atividades práticas e estágios. A metodologia a ser utilizada nessa Etapa, foi
elaborada a partir dos referenciais legais e será constantemente avaliada pela
análise do contexto.
Vale salientar que, na Etapa 2, continuam suspensos os eventos que
envolvem aglomeração de pessoas, tais como congressos, seminários, jornadas,
palestras, formaturas solenes, festividades públicas, viagens, entre outros.
Nesta Etapa, busca-se articular o objetivo de conclusão das atividades
pendentes e a retomada do convívio social, adotando-se os cuidados e
procedimentos racionais. O retorno presencial, nas condições planejadas, atenderá
estritamente o número previsto na legislação vigente.
A Etapa 2 está organizada em três fases distintas, a saber: Fase 1 –
Planejamento e Organização. Fase 2 – Monitoramento de Estágios Curriculares.
Fase 3 – Retorno Presencial aos Estágios e Disciplinas Práticas.
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ETAPA 3 – Retomada das Aulas Presenciais na Graduação

Objetivos
- Garantir a segurança da comunidade educacional, implantando estratégias para o
retorno gradual às atividades presenciais dos Cursos de Graduação da URI – São
Luiz Gonzaga, em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal, nos
aspectos pedagógicos e sanitários.
- Implementar a interação entre aluno-aluno, aluno-professor e professor-professor
para intensificar as práticas de ensino e aprendizagem.
- Adaptar o Calendário Acadêmico de acordo com a legislação vigente garantindo a
continuidade do processo de ensino e aprendizagem.

Metodologia
A Etapa 3 contempla o retorno gradual às atividades presenciais na Educação
Básica. A metodologia a ser utilizada nessa Etapa, foi elaborada a partir dos
referenciais legais e será constantemente avaliada pela análise do contexto.
Vale salientar que, na Etapa 3, é vedada, em qualquer circunstância, a
realização de atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico.
O retorno das aulas presenciais ocorrerão quando a Região R11 estiver
classificada na Bandeira Final Laranja imediatamente após ter estado classificada
em Bandeira Final mais restritiva, as atividades presenciais de que somente poderão
ser realizadas após o transcurso de mais um período de avaliação, tendo vigência a
partir da segunda-feira seguinte à confirmação na Bandeira Final Laranja, conforme
a divulgação de que trata o art. 7º do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020.
As Bandeiras Finais de que trata ente retorno gradual as aulas presenciais na
Educação Básica são aquelas definidas pelo Estado, vedada a utilização do Modelo
de Cogestão na Região da Associação dos Municípios das Missões – AMM.
Antes do início das aulas presenciais, será realizada a aplicação de um
questionário on-line com todos os alunos, professores e funcionários com o objetivo
de identificar na comunidade escolar dados relevantes do período de isolamento
social com aulas remotas.
A universidade prepara um momento de acolhimento para receber seus
alunos considerando possíveis lutos, angústias, medos e sentimentos que possam
ter desencadeado neste momento de insegurança que vivenciamos, desta maneira o
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Projeto Socioemocional (Re) Encontro, construído pela Equipe Multidisciplinar,
planeja ações para que nossos alunos retornem com alegria, entusiasmo e profundo
respeito por tudo que está acontecendo.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

Durante a Etapa 3, no decorrer do retorno de cada uma das etapas, a
comunidade escolar deverá observar os seguintes procedimentos:
- Os dados cadastrais do Portal TOTVS e os contatos de emergência, deverão ser
mantidos atualizados;
- Não devem ser compartilhados quaisquer objetos ou materiais escolares;
- Serão priorizadas as reuniões por videoconferência, reservando-se as reuniões
presenciais para casos excepcionais;
- As aglomerações serão evitadas, respeitando-se o distanciamento mínimo
obrigatório e observando-se a capacidade dos espaços;
- Será suspensa a utilização de sistema de registro de ponto biométrico;
- O elevador somente será utilizado em casos imprescindíveis;
- Os espaços físicos serão readequados de modo a observar o distanciamento de
um metro e meio (1,5 m) de distância entre as pessoas, utilizando máscara facial e
de dos metros (2 m) quando não estiverem utilizando máscara (por exemplo,
durante as refeições e/ou lanches);
- As salas de aula deverão ser ventiladas naturalmente e organizadas de modo que
os

alunos

sejam acomodados individualmente

em

mesas,

respeitando

o

distanciamento obrigatório. É obrigatório o uso de máscara facial, a aferição da
temperatura corporal e higienização dos calçados para acesso às dependências da
URI – São Luiz Gonzaga.
- Caso alguém venha à URI e apresente qualquer sintoma gripal ou semelhante, o
COE-Local será imediatamente notificado e reportará ao COE-Municipal, informando
nome da pessoa e de onde ela veio.

PROCEDIMENTOS PARA ENTRADA/SAÍDA NA UNIDADE
1 - Seguir os fluxos, individualmente, sinalizados de entrada e saída pela Rua
Primeiro de Março.
2 – É obrigatório o uso de máscara facial (protegendo o nariz e a boca) para
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entrada em nossa Instituição, a utilização de face shield (protetor facial) não
substitui a utilização da mesma.
3 – Aferir a temperatura, caso seja igual ou superior 37.8ºC, será
encaminhado para a Sala de Acolhimento para que sejam realizadas as
orientações e contato com os responsáveis, pois o estudante não poderá
permanecer nas dependências.
4 – Coletar informações por meio de um questionamento para verificar se o
aluno está com: coriza, febre, tosse seca, cansaço, diarreia, conjuntivite, dor
de cabeça, perda de paladar, perda de olfato, inflamação de garganta, dor no
peito ou falta de ar nas últimas 24 horas. Caso haja alguém com algum
desses sintomas, ele será orientado a procurar o Ambulatório COVID-19,
localizado no ESF Centro e não poderá entrar na Instituição.
5 - Realizar a antissepsia das mãos com álcool gel 70%, disponibilizado na
entrada e dos calçados no tapete sanitário.
6 – Realizar a antissepsia das mochilas com álcool líquido 70%.
7- Sabe-se que os horários de ingresso, egresso e intervalos entre as aulas
são os momentos nos quais a interação entre os alunos entre si e com a
equipe da universidade mais ocorre. Por isso a URI irá escalonar estes
momentos a fim de evitar a concentração de muitas pessoas no mesmo
espaço.
8- O acesso das salas de aula da são independentes de acordo com cada
Curso e será variado no intuito de reduzir o fluxo em cada um deles, desta
maneira, terá o acesso diferenciado para a subida e descida.

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA
(No momento, estes espaços não estão em funcionamento)

1 - Observar as orientações municipais vigentes durante a pandemia
específicos aos serviços em cantinas e restaurantes.
2 - Seguir os fluxos sinalizados de entrada e saída.
3 - Realizar a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel
70%.
4 – Respeitar o distanciamento de um metro e meio (1,5m) de distância entre
pessoas com máscara de proteção facial (exemplo: em circulação) e de dois
metros (2,0m) de distância entre pessoas sem máscara (exemplo, durante as
refeições).
5 - Evitar compartilhar alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como
copos, talheres, pratos, etc.
6 – Recomenda-se que os estudantes tragam os lanches de seus domicílios,
devidamente armazenados e preparados para o consumo, que utilizando
mesas individuais. No caso do lanche ser adquirido na instituição, deve
seguir o padrão delivery.
7 - Incentivar que as transações de pagamento sejam feitas via cartão ou
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outro meio eletrônico. As transações devem ser realizadas por funcionário
específico, que não manipule alimentos, objetos e utensílios relacionados à
alimentação/refeição.

ATITUDES INDIVIDUAIS
1 – Manter o cabelo preso.
2 – Evitar o uso de acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios.
3 – Evitar tocar em superfícies, como por exemplo corrimões, barras de
apoio, entre outras.
4 – Manter as unhas cortadas ou aparadas.
5 – Higienizar regularmente os aparelhos celulares com álcool 70 por cento
ou solução sanitizante de efeito similar.
6 – Lavar as mãos com água e sabão a cada 02 horas.
7 – Não compartilhar itens de uso pessoal e materiais escolares.
8 – Recomenda-se que cada aluno leve um kit diariamente contendo álcool
gel, garrafinha de água, máscara para substituição, caso seja necessário,
saco plástico para armazenamento de máscara descartada e lenço de papel.
9 – Regra de etiqueta respiratória: cobrir nariz e boca com a parte interna do
cotovelo em casos de tosses ou espirros. Evitar tocar a mão no rosto,
especialmente no nariz, boca e olhos.
ATITUDES DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
(Para alunos menores de 18 anos)

1 – Pais e responsáveis não deverão aguardar os alunos dentro da
universidade, evitando a circulação de pessoas que não sejam
absolutamente essenciais para o funcionamento.
2 – Caso algum o aluno ou membro familiar apresente algum dos sintomas
da COVID- 19, comunicar imediatamente a Secretaria Geral da Universidade
e migrar para o ensino remoto pelo período de 14 dias.

ATITUDES DA UNIVERSIDADE
1 – Todas as aulas iniciarão com uma acolhida contemplando orientações de
higienização, etiqueta respiratória, uso de máscara e de distanciamento
social.
2 - A URI organizará rotas de circulação e controle de acesso as salas de
aula, diferenciando entrada e saída.
3 – Será disponibilizado dispensers de álcool em gel em todos os ambientes,
acompanhados sempre do procedimento de como higienizar mãos.
4 – As salas de aula estarão organizadas de maneira que garantam o
distanciamento entre as carteiras de 1,5m e estarão organizadas com
mapeamento prévio em cada ambiente, indicando onde cada aluno irá se
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sentar, evitando desta maneira a circulação desnecessária dos alunos.
5 – As aulas presenciais ocorreram com 50% da capacidade de cada sala de
aula e com períodos reduzidos e horário de início com escalonamento
evitando aglomerações na chegada e tempo ocioso nas dependências da
instituição.
6 – As aulas presenciais serão adaptadas no modelo de Ensino Híbrido 4com
a utilização de ferramentas síncronas e assíncronas.
7 – Nos períodos de atividades avaliativas, estaremos aplicando o modelo de
aulas remotas com a utilização de ferramenta assíncrona.
8 – As janelas e basculantes estarão abertas para circulação do ar e
higienização do espaço, dando preferência para ventilação natural.
9 – Nas salas de aula não terão cortinas e/ou adornos para evitar a
disseminação da COVID- 19.
10 – Todas as lixeiras serão sem tampa.
11 – A cada 03 horas será realizada a limpeza criteriosa, dos espaços, dos
móveis, das maçanetas das portas, dos corrimões, entre outros.
12 – O uso de elevador deverá ser feito apenas por pessoas que apresentam
dificuldade de mobilidade.
13 – Com relação aos banheiros, serão divididos os da unidade escolar por
grupos de alunos, com acompanhamento de um responsável, garantindo a
higienização do espaço, além de monitorar o número de aluno na
dependência.
14 – Será organizado um escalonamento para abastecer as garrafas de
água.
15 – Para maior segurança e eficácia, a escola instituirá rotina de troca de
máscara a cada 03 horas, ou anteriormente, caso seja necessário.
16 – No que diz respeito ao convívio nas áreas externas, especialmente dos
alunos, a regra do distanciamento social será observada e enfatizada, com
escalonamento de horários de intervalos para evitar que os alunos de
diferentes turmas não se cruzem no espaço de recreação.
17 – Todas as aulas iniciarão pela rotina de higienização das mãos.
18 – Os alunos serão orientados para que as máscaras descartadas sejam
guardadas em sacos plásticos ou embrulhadas em envelopes/papel antes de
direcioná-las ao recipiente de lixo ou antes de guardá-las. Além disso, é
importante a higienização das máscaras diariamente em suas respectivas
residências.

4

Constitui um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do
ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo de
estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora da sua residência. Cristenden, C;
Horn, M.: Staker, H. Ensino Hibrido: uma inovação disruptiva? Uma introdução à teoria dos híbridos. Maio de
2013, p.7
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MEDIDAS PARA GRUPOS DE RISCO

Professores e funcionários: os professores e funcionários que fizeram a
autodeclaração de grupo de risco deverão seguir as orientações informadas
pelo SESMT/Divisão de Gestão de Pessoas aos respectivos gestores. Cabe
à Direção da universidade, a gestão e o encaminhamento das questões
administrativas decorrentes, evitando-se prejuízo aos estudantes. Destaca-se
que os professores que pertencem ao grupo de risco não retornarão às aulas
presencias, permanecendo em aulas remotas.
Estudantes: os alunos do grupo de risco deverão apresentar o atestado
comprobatório

para

a

Direção

da

Escola,

que

irá

organizar

os

encaminhamentos pertinentes garantindo a continuidade das aulas remotas.
Família: Caso a família perceba que o aluno não está preparado para a aula
presencial e/ou não se inclua nas especificidades do grupo de risco,
apontados nas recomendações e legislações em vigor, poderá optar pela
permanência do ensino remoto, por meio de ferramentas síncronas e
assíncronas.

MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS

Quando docentes, funcionários técnico-administrativos e de apoio e/ou
estudantes apresentarem sintomas gripais ou tiverem dentre seus contatos
domiciliares, casos suspeitos ou confirmados, não deverão comparecer às
atividades presenciais, e deverão comunicar imediatamente a Direção da
Universidade que orientará os pais e/ou responsáveis para buscar serviço de saúde
para investigação diagnóstica no Ambulatório COVID-19, localizado no ESF Centro,
a qual comunicará o fato imediatamente ao COE-E Local, que reportará ao COE Municipal.
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MEDIDAS

FRENTE

À

IDENTIFICAÇÃO

DE

CASOS

SUSPEITOS

E/OU

CONFIRMADOS

Nos casos de suspeita ou confirmação de COVID-19, nos membros da
comunidade escolar, as etapas a serem seguidas são:

1- Orientar o paciente e informar imediatamente ao COE-E Local, caso apresentem
sintomas de síndrome gripal e/ou convivam (no mesmo domicílio) com pessoas
sintomáticas;
2- Encaminhar ao isolamento, casos que apresentem sintomas de síndrome gripal, e
posteriormente, à rede de saúde;
3- Reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento;
4- Articular com a rede de saúde do município os encaminhamentos cabíveis,
conforme protocolos definidos pelos órgãos sanitários;
5- Orientar o paciente sobre as medidas de isolamento domiciliar, até o resultado
conclusivo da investigação do surto ou até completar o período de 14 dias de
afastamento;
6- Prever substituições na eventualidade de absenteísmo de trabalhadores e
professores em decorrência de tratamento ou isolamento domiciliar por suspeita ou
confirmação de COVID-19 e migrar o aluno para aulas remotas com a utilização de
ferramentas síncronas e assíncronas.
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MEDIDAS

PARA

PROMOVER,

ORIENTAR

E

FISCALIZAR

O

USO

DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s
Tendo em vista o intuito de retomar as atividades acadêmicas, de forma
gradual, com segurança e adotando os cuidados necessários diante da pandemia do
Coronavírus, a URI – São Luiz Gonzaga organiza o processo, descrevendo
possíveis cenários, como segue.
Cumpre salientar que a URI-SLG disponibilizará para os professores e alunos
máscaras de proteção facial de uso individual e descartável, caso a de tecido
apresentar algum dano, e adotará rotinas regulares de orientação à comunidade
escolar sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão
do novo Coronavírus - COVID-19.

Cenário 1
Descrição: locais em que as atividades desenvolvidas NÃO englobam o
manuseio de amostras potencialmente contaminadas ou procedimentos com
pacientes. Inclui análise de amostras previamente inativadas, com ausência
de risco biológico.

Cenário 2
Descrição: locais em que as atividades desenvolvidas englobam o manuseio
de amostras de material potencialmente contaminado e/ou a realização de
procedimentos que envolvem exposição a fluídos biológicos, incluindo
produção de gotículas e aerossóis.
Em cada um dos cenários, os docentes, alunos e os funcionários técnicoadministrativos e de apoio, devem observar as medidas de prevenção ao
Coronavírus, em consonância com a descrição a seguir.

CENÁRIO 1- Locais em que as atividades desenvolvidas NÃO englobam o
manuseio de amostras potencialmente contaminadas ou procedimentos com os
pacientes. Inclui análise de amostras previamente inativadas com ausência de risco
biológico.
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Áreas Administrativas e de Atendimento Geral
Cenário

Pessoas envolvidas

Atividade

Tipo de EPI
Procedimento

Áreas administrativas
Secretarias

Todos os profissionais

Biblioteca
Todos os profissionais
(Para acesso exclusivo de
Professores.)

Centro de Convivência
(Inicialmente, será
priorizado o lanche
doméstico)

Público em geral

Tarefas administrativas
Atendimento ao público

- Higienizar as mãos;
- manter distância de pelo menos 1,5 metros de outras pessoas;
- máscaras não profissionais (tecido);
- se possível, instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o
distanciamento maior que 1,5 metros;
- higienizar bancadas com frequência;
- higienizar o ambiente geral com maior frequência.
Tarefas administrativas
- Higienizar as mãos;
Atendimento ao público
- manter distância de pelo menos 1,5 metros de outras pessoas;
- máscaras não profissionais (tecido);
- se possível, instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o
distanciamento maior que 1,5 metros;
- higienizar bancadas com frequência;
- higienizar o ambiente geral com maior frequência;
- seguir as demais rotinas pertinentes às atividades da unidade, como
quarentena de livros, entre outras.
Realizar
refeições - Permitir a entrada somente com máscara facial não-profissional;
habituais
-disponibilizar condições para higiene das mãos (com água e
sabonete líquido OU preparação alcoólica);
-aumentar o espaçamento entre mesas e cadeiras, no mínimo 2,0
metros;
-reforçar a higiene e desinfecção do ambiente e superfícies,
principalmente das mesas, cadeiras, balcões etc.; -só retirar a
máscara no momento de se alimentar;
-permanecer nesses ambientes pelo menor tempo possível; aumentar o horário disponível para as refeições, para evitar
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Pessoal da limpeza

Ao realizar o recolhimento
dos pratos, bandejas e
limpeza
geral
do
ambiente.
Realizar a limpeza dos
banheiros (neste momento
deve-se reforçar a limpeza
e desinfecção para, pelo
menos 2 vezes a cada
turno)

concentração de muitos colaboradores/usuários nos
horários.
- priorizar o atendimento delivery.
- Higiene das mãos.
- máscara não profissional (de tecido);
- luvas de procedimento;
-demais EPI previstos para a atividade habitual.
- Higiene das mãos;
- óculos ou protetor facial (se houver risco de respingos);
-máscara não profissional (de tecido);
- jaleco do uniforme;
- luvas;
- demais EPI previstos para a atividade habitual.

mesmos

Laboratório
Cenário

Pessoas envolvidas

Atividade

Tipo de EPI
Procedimento

Laboratórios de Informática Funcionários do setor, Pertinentes às áreas que
e de Iniciação a Pesquisa
professores e alunos.
não
envolvam
a
manipulação de materiais
biológicos
de
origem
humana

- Higiene das mãos.
- manter distância de pelo menos 1,5 metros dos demais usuários do
laboratório;
- máscara não profissional (de tecido);
- higienizar as bancadas com frequência;
- demais rotinas e EPI habituais pertinentes ao processo envolvido.
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MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

Limpeza e Desinfecção
- Manutenção da organização dos laboratórios, salas e espaços da URI – São Luiz
Gonzaga para garantir a segurança em saúde da comunidade escolar, pelos docentes,
funcionários e estudantes.
- Limpeza de bancadas, mesas, computados (e acessórios), telefones etc., no início
e término do uso, pelos usuários.
Será disponibilizado álcool a 70% e papel descartável para a desinfecção das mesas
e bancadas em cada ambiente.
- Desinfecção de equipamentos de uso comum, antes e depois do uso, utilizando-se
álcool 70%.
- Higienização dos ambientes com maior frequência.
- Higienização dos banheiros uma vez a cada três horas, no mínimo.
- Ventilação dos espaços, mantendo portas e janelas de laboratórios e setores da
Instituição, abertos, sempre que possível.
- Utilização de aparelhos de ar condicionado somente em casos excepcionais. A
manutenção preventiva e limpeza deverá ser rigorosamente adotada.
- Retirada frequente das lixeiras das salas de aula, banheiros, laboratórios e demais
espaços, evitando o extravasamento. Observar o descarte de máscaras em lixeira
adequada (identificadas como material infectante).
- Higienização de chaves sempre que forem manuseadas.
- Bebedouros e quentinhas devem permanecer desativados.
- Higienização das áreas como paradas de ônibus e corredores principais duas
vezes por semana.
- Utilização de lixeiras sem tampas.
- Disponibilização de bebedouros com torneiras, a fim de que os estudantes utilizem
suas próprias garrafas para beber água sob a supervisão de um funcionário garantindo a
higienização.
- Higienização dos calçados, com tapetes contendo hidroclorito, em cada um dos
acessos à instituição.
- Demarcação do piso, sempre que necessário, para assegurar o distanciamento.
- Designação de Sala de Isolamento, para os casos sintomáticos.
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- Realização de escalonamento de intervalos em horários intercalados, evitando
aglomerações, conforme o retorno programado para cada grupo de estudantes.

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL E DISTANCIAMENTO SOCIAL

Etiqueta Respiratória
- Utilizar máscaras não profissionais de tecido em todos os espaços da
Universidade e na circulação entre os mesmos, de acordo com a normativa
estabelecida via decretos governamentais, considerando que seu uso é
obrigatório em quaisquer vias públicas/privadas.
- Respeitar o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, evitando
aglomerações.
- Evitar comportamentos sociais, tais como aperto de mãos, abraços e beijos.
- Lavar com frequência as mãos, com água e sabão, ou, na impossibilidade,
higienizá-las com álcool em gel 70%, seguindo as técnicas recomendadas
pela Anvisa.
- Cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ou com o braço ao tossir ou
espirrar, e não com as mãos.
- Usar lenços descartáveis para higiene nasal e bucal e a descartá-los
imediatamente em lixeira com tampa.
- Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- Não compartilhar objetos de uso pessoal e materiais escolares.
- Evitar contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes
crônicos, se estiver doente, permanecendo em isolamento domiciliar até a
recuperação.

São Luiz Gonzaga-RS, 09 de dezembro de 2020.
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Apêndice A – Declaração de Não Retorno às Aulas Presenciais
Geral para Menores de Idade
DECLARAÇÃO
Pelo presente, eu, __________________________________________________,
portador(a) do RG nº _______________________ e do CPF nº
_______________________,
residente
no
endereço
_______________________________________,
no
município
de
_____________________, CEP ________________, na qualidade de Responsável
pelo Aluno(a): _______________________________________________________
do Curso de ________________________________________ da URI – São Luiz
Gonzaga, declaro, para os devidos fins, que fui informado(a) da possibilidade de
retorno às aulas presenciais, a partir de ____ de ________________ de 2021, em
conformidade com o teor do plano de retomada gradual do ensino no Estado,
divulgado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Declaro, ainda, que entendo não possuir condições de retorno às atividades
presenciais em razão de que:
( ) meu filho faz parte do grupo de risco da doença COVID-19, igualmente
apresentando quaisquer das comorbidades abaixo relacionadas:
a) Doenças cardíacas crônicas:
b) Doença cardíaca congênita;
c) Insuficiência cardíaca mal controlada e refratária;
d) Doença cardíaca isquêmica descompensada;
e) Doenças respiratórias crônicas:
f) DPOC e Asma controlados;
g) Doenças pulmonares intersticiais com complicações;
h) Fibrose cística com infecções recorrentes;
i) Doenças renais crônicas, em estágio avançado (Graus 3,4 e 5);
j) Pacientes em diálise;
k) Imunossupressor;
l) Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;
m) Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de
quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos);
n) Portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade
imunológica;
o) Diabetes;
p) Gestantes sintomáticas com suspeita de Síndrome Gripal COVID-19.
q) Idade acima dos 60(sessenta) anos.
( ) tenho motivos pessoais outros, quais sejam (opcional):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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E por ser esta a expressão da verdade firmo a presente declaração em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às
sanções penais e administrativas previstas em Lei.
__________________________, ______ de _______________ de 2021.

__________________________________________
Assinatura
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Apêndice B – Termo de Consentimento e Livre Esclarecido – Todos os Cursos
Para Menores de Idade
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – COVID-19, eu,
__________________________________________________, portador(a) do RG nº
________________ e do CPF nº ________________, residente no endereço
_______________________________________,
no
município
de
__________________________, CEP ________________, na qualidade de
responsável pelo Aluno(a) _________________________________________________
do Curso de________________________________ da URI – São Luiz Gonzaga, de
maneira livre e consentida, informo:
a) Ter sido informado e esclarecido sobre as ações, individuais e coletivas,
necessárias para a mitigação dos riscos inerentes ao COVID-19, nas aulas
presenciais realizadas na URI – São Luiz Gonzaga;
b) Me comprometo em orientar meu filho a seguir as orientações de âmbito geral e
internas da URI – São Luiz Gonzaga.
c) Cumprir com exatidão os protocolos de segurança e fazendo uso de todos os
equipamentos de proteção, em especial a utilização de máscaras, higienização
das mãos, evitando aglomerações com outros alunos e;
d) Permitir a aferição diária da temperatura e caso esteja superior a 37.8º C, irei
buscá-lo e procurarei atendimento médico para avaliação;
e) Informar a Direção da URI caso meu filho apresente algum sintoma da COVID19 e realizar o afastamento das aulas presenciais pelo período de 14 dias.
E por ser esta a expressão de minha vontade, livre e desimpedida, assino o presente
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
ratificando o meu consentimento para a participação nas aulas presenciais dentro
dos padrões de segurança.
_______________________, ______ de _______________ de 2021.

__________________________________________
Assinatura
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Apêndice C – Declaração de Não Retorno às Aulas Presenciais – Geral
DECLARAÇÃO
Pelo presente, eu, __________________________________________________,
portador(a) do RG nº _______________________ e do CPF nº
_______________________,
residente
no
endereço
_______________________________________,
no
município
de
______________________________, CEP ____________________, acadêmico(a)
do Curso de ________________________________________ da URI – São Luiz
Gonzaga, declaro, para os devidos fins, que fui informado(a) da possibilidade de
retorno às aulas presenciais, a partir de ____ de ________________ de 2021, em
conformidade com o teor do plano de retomada gradual do ensino no Estado,
divulgado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Declaro, ainda, que entendo não possuir condições de retorno às atividades
presenciais em razão de que:
(
) Eu faço parte do grupo de risco da doença COVID-19, igualmente
apresentando quaisquer das comorbidades abaixo relacionadas:
a) Doenças cardíacas crônicas:
b) Doença cardíaca congênita;
c) Insuficiência cardíaca mal controlada e refratária;
d) Doença cardíaca isquêmica descompensada;
e) Doenças respiratórias crônicas:
f) DPOC e Asma controlados;
g) Doenças pulmonares intersticiais com complicações;
h) Fibrose cística com infecções recorrentes;
i) Doenças renais crônicas, em estágio avançado (Graus 3,4 e 5);
j) Pacientes em diálise;
k) Imunossupressor;
l) Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;
m) Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de
quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos);
n) Portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade
imunológica;
o) Diabetes;
p) Gestantes sintomáticas com suspeita de Síndrome Gripal COVID-19.
q) Idade acima dos 60(sessenta) anos.
( ) tenho motivos pessoais outros, quais sejam (opcional):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E por ser esta a expressão da verdade firmo a presente declaração em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às
sanções penais e administrativas previstas em Lei.
__________________________, ______ de _______________ de 2021.
__________________________________________
Assinatura
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Apêndice D – Termo de Consentimento e Livre Esclarecido – Todos os Cursos
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – COVID-19, eu,
__________________________________________________, portador(a) do RG nº
________________ e do CPF nº ________________, residente no endereço
_______________________________________,
no
município
de
__________________________, CEP ________________, acadêmico(a) do Curso
de________________________________ da URI – São Luiz Gonzaga, de maneira livre
e consentida, informo:
a) Ter sido informado e esclarecido sobre as ações, individuais e coletivas,
necessárias para a mitigação dos riscos inerentes ao COVID-19, nas aulas
presenciais realizadas na URI – São Luiz Gonzaga;
b) Me comprometo a seguir as orientações de âmbito geral e internas da URI – São
Luiz Gonzaga.
c) Cumprir com exatidão os protocolos de segurança e fazendo uso de todos os
equipamentos de proteção, em especial a utilização de máscaras, higienização
das mãos, evitando aglomerações com outros alunos e;
d) Permitir a aferição diária da temperatura e caso esteja superior a 37.8º C,
procurarei atendimento médico para avaliação;
e) Informar a Direção da URI caso apresente algum sintoma da COVID- 19 e
realizar o afastamento das aulas presenciais pelo período de 14 dias.
E por ser esta a expressão de minha vontade, livre e desimpedida, assino o presente
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
ratificando o meu consentimento para a participação nas aulas presenciais dentro
dos padrões de segurança.
_______________________, ______ de _______________ de 2021.

__________________________________________
Assinatura
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Apêndice E – Recepção do Aluno
- Ao chegar diariamente na Universidade, o aluno deverá comunicar os
responsáveis pela triagem caso tenha apresentado algum destes sintomas
nas últimas 24 horas:
- O responsável pelas questões de triagem irá comunicar imediatamente a
Direção da Universidade para investigar uma possível situação de
contaminação do paciente, conforme a imagem abaixo;

- Em caso de risco médio ou alto o aluno não poderá permancer na
Universidade e será encaminhado para a Sala de Acolhimento para que sejam
realizadas as orientações e contato com os responsáveis, para buscar serviço de
saúde para investigação diagnóstica no Ambulatório COVID-19, localizado no ESF
Centro, a qual comunicará o fato imediatamente ao COE-E Local, que reportará ao
COE - Municipal
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Apêndice F - FICHA PARA AVALIAÇÃO DE SINTOMAS
NOME:
RESPOSTA
QUESTÃO

PONTOS
SIM

Tem/teve diarreia nos últimos 14 dias?

1

Tem/teve dor de cabeça nos últimos 14 dias?

1

Tem/teve secreção nasal ou espirros nos últimos 14 dias?

1

Tem/teve dor/irritação de garganta nos últimos 14 dias?

1

Tem/teve tosse seca nos últimos 14 dias?

3

Tem/teve dores no corpo nos últimos 14 dias?

1

Tem/teve febre nos últimos 14 dias?

5

Tem/teve dificuldade respiratória nos últimos 14 dias?

10

Esteve em contato nos últimos 14 dias com alguém que testou
positivo?

10

NÃO

TOTAL/RISCO
Temperatura do paciente:

Resultado: Risco Baixo: 1 a 6 pontos / Risco Médio: 7 a 16 pontos / Risco Alto: 17 a 33 pontos

PERGUNTAR AO ALUNO
1.Você tem renite alérgica, diagnosticada por um médico?

( )Sim

( ) Não

2.Você está com conjuvitite (inflamação nos olhos) nos últimos 14 dias? ( )Sim
3. Você está com entersol no olho nos últimos 14 dias? ( )Sim

( ) Não

( ) Não

4. Você apresentou/apresenta algum outro sintoma nos últimos 14 dias? ( )Sim ( ) Não
Qual: ---------------------------------------------------------------------São Luiz Gonzaga, ________ de ___________________________ de 2020.

____________________________________________________________
Assinatura do Pai e/ou Responsável
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Anexo A - Anexo I da Portaria SES/SEDUC/RS Nº01/2020
CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

1.

Dados de Identificação da Instituição de Ensino

Nome completo da Instituição de Ensino: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões – URI Campus de São Luiz Gonzaga
CNPJ: 96.216.841/0005-33
Cidade: São Luiz Gonzaga
Telefone: (55) 3352-8150
E-mail: coelocal@saoluiz.uri.edu.br
CRE responsável pelo município: 32ª CRE

Contato da CRE: (55) 3352-2416

Contato Vigilância Municipal: (55) 3352-9000
Assinalar abaixo a Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento Controlado
(conforme Anexo II):
( 1 ) R01, R02
( 2 ) R03
( 3 ) R04, R05
( 4 ) R06
( 5 ) R07
( 6 ) R08
( 7 ) R09, R10
( 8 ) R11
( 9 ) R12
(10 ) R13

( 11 ) R14
( 12 ) R15, R20
( 13 ) R16
( 14 ) R17, R18, R19
( 15 ) R21
( 16 ) R22
( 17 ) R23, R24, R25, R26
( 18 ) R27
( 19 ) R28
( 20 ) R29, R30

Natureza: ( 1 ) Regular
Rede/Gestão: ( 1 ) Privada - Gestão: ( 3 ) Federal ( 4 ) Outro: IES Comunitária
Nome completo do Diretor/ Coordenador responsável: Dinara Bortoli Tomasi
Telefone direto do Diretor/ Coordenador responsável: (55) 999459945
E-mail direto do Diretor/ Coordenador responsável: dinaraurislg@viacom.com.br
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Equipe responsável pela elaboração do Plano

Nome

Cargo/Represent
Email
ação

Telefone
(com DDD)

1.

Dinara
Bortoli
Tomasi

Diretora-Geral
(Coordenadora
Local)

dinaraurislg@viacom.com.br

(55)999459945

2.

Ana
Helena
Braga
Pires

Chefe da Área
da Saúde

anahelena@saoluiz.uri.edu.br

(55)999915678

3.

Jerusa
Dutra
Schreiner

Diretora da
Escola Básica da
jerusa.dutra@saouiz.uri.edu.br
URI – São Luiz
Gonzaga

(55)996051058

4.

Lizandra
Andrade
Núcleo de
Nascimen Acessibilidade
to

lizandra_a_nascimento@yahoo.com.br (55)996136091

5.

Ana Luci Representantes
Santos da da Comunidade
Silva
Escolar

analuci265@gmail.com

(55)996078662

6.

Luciana
de Melo
Carvalho

Área de
Higienização

ludemelocarvalho@gmail.com

(55)999834835

7.

Débora
Morais
Garay

Representante
da Comunidade
Acadêmica

deboramoraisgaray@gmail.com

(55)996223086

3. Dados gerais da Instituição de Ensino
3.1 Rede Regular
3.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha):
( 8 ) Educação Profissional e Tecnológica
( 10 ) Ensino superior
3.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho:
Número de trabalhadores(as)

Categoria profissional

Jornada de trabalho

0

Técnico-administrativo

Até 10 horas

11

Técnico-administrativo

De 11 a 20 horas

38

2

Técnico-administrativo

De 21 a 30 horas

24

Técnico-administrativo

30 horas ou mais

04

Professor

Até 10 horas

23

Professor

De 11 a 20 horas

05

Professor

De 21 a 30 horas

01

Professor

30 horas ou mais

3.1.3 Informações dos alunos e turmas
Quantidade (total)
Alunos

518

Turmas

27

3.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino (exceto cursos livres)
Curso

Número mínimo
de aluno por
turma

Número
máximo de
aluno por
turma

1 Administração

14

21

19h às 22h

2 Ciências Contábeis

10

16

19h às 22h

3 Direito

25

35

19h às 22h

4 Educação Física

15

25

19h às 22h

5 Engenharia Elétrica

12

22

19h às 22h

6 Fisioterapia

16

20

19h às 22h

11

17

12

19

7 Estética e Cosmética (1 vez

na semana)
8 Biomedicina (1 vez na

semana)

Horário de
funcionamento

19h às 22h
19h às 22h

39

3.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino
Estrutura da Instituição

Possui?

Se sim, indicar
quantidade

1

Sala de aula

(x) Sim ( ) Não

30

2

Banheiro para público em geral

(x) Sim ( ) Não

5

3

Banheiros para trabalhadores

(x) Sim () Não

4

4

Pátio ou Jardim

(x) Sim ( ) Não

2

5

Biblioteca física

(x) Sim ( ) Não

1

6

Laboratório

(x) Sim ( ) Não

12

7

Refeitório

( ) Sim (x) Não

0

8

Cantina

(x) Sim ( ) Não

1

9

Outras salas (escritório, cozinha,
enfermaria, almoxarifado, etc)

(x) Sim ( ) Não

10 Outros espaços coletivos

(x) Sim ( ) Não

26
4

3.2 Para Cursos Livres
3.2.1 Cursos livres ofertados: (Não se Aplica)
3.2.2 Informações funcionamento por turma dos cursos livres: (Não se Aplica)

40

Modelo de Plano de Contingência para
Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19
Escrever o nome do responsável pela ação, assinalar se foi ou não realizada e escrever brevemente a metodologia e o insumo utilizado.
Caso alguma ação listada não se aplique à instituição, assinalar "não se aplica":
As instituições de ensino, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, sejam públicas, privadas, comunitárias, confessionais e outras, independente do
nível, etapa e modalidade de ensino deverão adotar as seguintes medidas gerais de organização
Ação

Não se
aplica

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Responsável pela ação

Realizada

Constituir o Centro de Operações de
Emergência em Saúde para a
Educação, denominado COE-E Local,
cujas atribuições são as contidas no
Art. 7º

Dinara Bortoli Tomasi

X

Reuniões virtuais

Construir Plano de Contingência para
Prevenção, Monitoramento e Controle
do Novo Coronavírus - COVID-19,
conforme Anexo I, e submetê-lo à
aprovação do COE Municipal ou
Regional, conforme a Rede de Ensino e
esfera de gestão

COE-Local

X

Reuniões virtuais

Informar previamente a comunidade
escolar e/ou acadêmica sobre as
medidas de prevenção, monitoramento
e controle da transmissão do novo
coronavírus - COVID-19 adotadas pela
Instituição de Ensino

COE-Local
Departamento de Relações
Públicas da URI – Campus
São Luiz Gonzaga

X

Elaboração de material
informativo divulgado
pelos canais oficiais da
Unidade.

Insumo
(materiais)
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Ação

Não se
aplica

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Orientar a comunidade escolar e/ou
acadêmica
sobre
os
cuidados
necessários a serem adotados em casa
e no caminho entre o domicílio e a
Instituição de Ensino, cabendo à
respectiva Instituição a adoção de
diferentes estratégias de comunicação,
priorizando canais virtuais

COE – Local
Departamento de Relações
Públicas da URI – Campus
São Luiz Gonzaga
Coordenações de Curso

X

Elaboração de material
informativo divulgado
pelos canais oficiais da
Unidade.
Reuniões
Virtuais
com
a
comunidade
acadêmica

Providenciar a atualização dos contatos
de emergência dos seus alunos e
trabalhadores antes do retorno das
aulas,
bem
como
mantê-los
permanentemente atualizados

COE – Local
Secretarias da Escola e
Graduação
Departamento de Recursos
Humanos

X

Atualização de
planilhas on-line

X

Aferição da
temperatura e
preenchimento do
prontuário e
higienização com
álcool gel.

Organizar fluxos de sentido único para
entrada, permanência, circulação e
saída de alunos e trabalhadores antes
do retorno das aulas, visando
resguardar o distanciamento mínimo
obrigatório e evitar aglomerações

COE – Local

Priorizar a realização de reuniões por
videoconferência, evitando a forma
presencial e, quando não for possível,
reduzir ao máximo o número de
participantes e sua duração
Ação

Não se

COE – Local

X

Responsável pela ação

Realizada

Insumo
(materiais)

Termômetr
o e Álcool
Gel.

Todas as reuniões são
realizadas por
videoconferência

Não

Metodologia

Insumo
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aplica
Suspender a realização de excursões e
passeios externos

Todas as visitas
técnicas e excursões
foram suspensas

X

Todas as atividades
que
envolvem
aglomeração
foram
suspensas, possíveis
atendimentos
são
realizados de forma
individualizada
e
mediante
agendamento.

X

Foram suspensas
todas as atividades
coletivas.

COE – Local
Departamento de Recursos
Humanos

X

A Instituição não
possui sistema de
catracas. O
funcionamento está
ocorrendo em regime
de plantão, com 50%
do efetivo presencial,

Responsável pela ação

Realizada

COE – Local
Direção da Escola
Direção-Geral da
Universidade

Suspender as atividades esportivas
coletivas presenciais, tais como:
futebol, voleibol, ginástica, balé e
outras, devido à propagação de
partículas potencialmente infectantes

COE – Local
Direção da Escola
Coordenação do Curso de
Educação Física

Suspender a utilização de catracas de
acesso e de sistemas de registro de
ponto, cujo acesso e registro de
presença ocorram mediante biometria,
especialmente na forma digital, para
alunos e trabalhadores

Não se

(como é feito)

X

COE – Local

Suspender todas as atividades que
envolvam aglomerações, tais como
festas de comemorações, formações
presenciais de professores, reuniões
para entrega de avaliações, formaturas,
dentre outras

Ação

realizada

Não

Metodologia

(materiais)

Insumo
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aplica

realizada

(como é feito)

(materiais)

atuando em horários
alternados e por
escala, com registro do
ponto através do
crachá de cada
funcionário, os demais
funcionários estão
atuando em sistema
de home office.
Documentar todas as ações adotadas
pela instituição de ensino em
decorrência do cumprimento das
determinações desta Portaria,
deixando-as permanentemente à
disposição, especialmente para a
fiscalização municipal e estadual, em
atendimento ao dever de transparência

COE-Local
Direção-Geral
Direção da Escola
Secretária-Geral

Recomendar aos trabalhadores da
Instituição de Ensino que não retornem
às suas casas com o uniforme utilizado
durante a prestação do serviço

Ação

Elaboração de arquivo
com todos os registros
relativos aos
encaminhamentos
adotados pela
Instituição

X

Elaboração de material
informativo

Não se
aplica

COEL – Local
Departamento de Recursos
Humanos

X

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)

44

Comunicar as normas de conduta
relativas ao uso do espaço físico e à
prevenção e ao controle do novo
coronavírus - COVID-19, em linguagem
acessível à comunidade escolar e/ou
acadêmica, e afixar cartazes com as
mesmas em locais visíveis e de
circulação, tais como: acessos à
Instituição, salas de aula, banheiros,
refeitórios, corredores, dentre outro

COE – Local
Departamento de Relações
Públicas da URI – Campus
São Luiz Gonzaga

X

Elaboração de material
informativo

Disponibilizar para todos os
trabalhadores máscara de proteção
facial de uso individual, cuja utilização
deverá atender às orientações contidas
nos protocolos gerais da política de
distanciamento controlado

COE – Local
CIPA

X

Entrega de EPI’s e
orientações.

Adotar rotinas regulares de orientação
de alunos e trabalhadores sobre as
medidas de prevenção, monitoramento
e controle da transmissão do novo
coronavírus - COVID-19, com ênfase
na correta utilização, troca,
higienização e descarte de máscaras
de proteção facial, bem como na
adequada higienização das mãos e de
objetos, na manutenção da etiqueta
respiratória e no respeito ao
distanciamento social seguro, sempre

COE – Local
Departamento de Relações
Públicas da URI – Campus
São Luiz Gonzaga
Direção da Escola
Direção-Geral
Coordenações de Curso

X

Divulgação de
materiais informativos

Responsável pela ação

Realizada

Ação

Não se
aplica

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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em linguagem acessível para toda a
comunidade escolar
Implementar medidas para promover,
orientar e fiscalizar o uso obrigatório de
máscara de proteção facial por alunos e
trabalhadores

COE – Local

X

Sensibilização
constante por meio de
orientações divulgação
de materiais
informativos

Prover treinamento específico sobre
higienização e desinfecção adequadas
de materiais, superfícies e ambientes
aos trabalhadores responsáveis pela
limpeza

COE – Local
CIPA

X

Orientações de forma
segmentada e
realizadas em horários
alternados com público
reduzido.

Orientar alunos e trabalhadores sobre a
necessidade e importância de
higienizar constantemente as mãos,
conforme protocolos dos Órgãos de
Saúde, especialmente nas seguintes
situações: após o uso de transporte
público; ao chegar na Instituição de
Ensino; após tocar em superfícies tais
como maçanetas das portas, corrimãos,
botões de elevadores, interruptores;
após tossir, espirrar e/ou assoar o
nariz; antes e após o uso do banheiro;
antes de manipular alimentos; antes de
tocar em utensílios higienizados; antes

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola
Coordenações dos Cursos

X

Realização de
webconferências por
segmento

Responsável pela ação

Realizada

Ação

Não se
aplica

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)

46

e após alimentar os alunos; antes das
refeições; antes e após práticas de
cuidado com os alunos, como troca de
fralda, limpeza nasal, etc.; antes e após
cuidar de ferimentos; antes e após
administrar medicamentos; após a
limpeza de um local e/ou utilizar
vassouras, panos e materiais de
higienização; após remover lixo e
outros resíduos; após trocar de
sapatos; antes e após fumar; após o
uso dos espaços coletivos; antes de
iniciar uma nova atividade coletiva
Orientar alunos e trabalhadores a usar
lenços descartáveis para higiene nasal
e bucal e a descartá-los imediatamente
em lixeira com tampa,
preferencialmente de acionamento por
pedal ou outro dispositivo

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

Orientar os trabalhadores a manter as
unhas cortadas ou aparadas e os
cabelos presos e a evitar o uso de
adornos, como anéis e brincos
Orientar alunos e trabalhadores a
higienizar regularmente os aparelhos
celulares com álcool 70 por cento ou
solução sanitizante de efeito similar
Ação

Não se
aplica

X

Realização de
webconferências por
segmento

COE – Local
CIPA

X

Realização de
webconferências por
segmento

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

X

Realização de
webconferências por
segmento e divulgação

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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constante de material
informativo
Orientar alunos e trabalhadores a
higienizar a cada troca de usuário os
computadores, tablets, equipamentos,
instrumentos e materiais didáticos
empregados em aulas práticas

COE – Local

X

Elaboração de material
informativo

Orientar alunos e trabalhadores a
evitar, sempre que possível, o
compartilhamento de equipamentos e
materiais didáticos

COE – Local

X

Divulgação de material
informativo

Orientar alunos e trabalhadores evitar
comportamentos sociais tais como
aperto de mãos, abraços e beijos

COE – Local

X

Divulgação de material
informativo

Orientar alunos e trabalhadores a não
partilhar alimentos e não utilizar os
mesmos utensílios, como copos,
talheres, pratos etc

COE – Local

X

Divulgação de material
informativo

Orientar alunos e trabalhadores a não
partilhar material escolar, como
canetas, cadernos, réguas, borrachas
etc
Ação

Orientar alunos e trabalhadores a não
partilhar objetos pessoais, como

Não se
aplica

COE – Local

X

Responsável pela ação

Realizada

COE – Local

X

Divulgação de material
informativo

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)

Divulgação de material
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roupas, escova de cabelo, maquiagens,
brinquedos e assemelhados

informativo

Reduzir a quantidade de materiais
disponíveis nas salas, como livros e
brinquedos, isolando-os na medida do
possível e mantendo apenas o que for
estritamente necessário para as
atividades didático-pedagógicas

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

As atividades didáticopedagógicas
presenciais foram
suspensas e ocorrem
apenas de forma online

X

Delimitar a capacidade máxima de
pessoas nas salas de aulas,
bibliotecas, ambientes compartilhados e
elevadores, afixando cartazes
informativos nos locais

Ação

Orientar alunos e trabalhadores a
manter o distanciamento mínimo de
uma pessoa a cada 3 (três) degraus

Não se
aplica

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

X

Responsável pela ação

Realizada

COE – Local

X

Elaboração de material
informativo e
reorganização da
capacidade de
pessoas. Os espaços
coletivos, como
biblioteca
permanecerão
fechados até que seja
autorizada a
reabertura.

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)

Orientações por meio
de material informativo
digital.
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nas escadas rolantes e afixar cartazes
informativos
Desestimular o uso de elevadores, por
meio de cartazes afixados em locais
visíveis, que contenham orientações
mínimas, recomendando a utilização
apenas para pessoas com dificuldades
ou limitações para deslocamento

O elevador da
Instituição é de uso
exclusivo para
pessoas com
deficiência ou que
apresentem dificuldade
para subir escadas,
considerando que não
há fluxo de pessoas,
nestas condições, e,
caso alguém tenha
necessidade de vir à
Universidade, os
setores administrativos
funcionam no térreo,
não sendo necessário
o uso de elevador.

COE – Local

Ação

As instituições de ensino que possuam
em suas dependências crianças
menores de seis anos ou com algum
grau de dependência deverão adotar

Não se
aplica

Responsável pela ação

Direção da Escola

Realizada

X

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)

Quando for autorizado
o retorno das
atividades que
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medidas para que estas recebam
auxílio para a lavagem adequada das
mãos com a regularidade necessária

Nas instituições de ensino em que
houver a necessidade de realizar troca
de fraldas dos alunos, orientar os
trabalhadores responsáveis pela troca a
usar luvas descartáveis e a realizar a
adequada lavagem das mãos da
criança após o procedimento

envolvem a educação
básica, será realizado
treinamento específico
com as moitoras.

X

Higienizar o piso das áreas comuns a
cada troca de turno, com soluções de
hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado
para este fim

COE – Local
Equipe de limpeza

X

Todos os ambientes
de possível circulação
serão higienizados
conforme as
orientações vigentes.

Responsável pela ação

Realizada

COE – Local
Equipe de limpeza

Higienizar, uma vez a cada turno, as
superfícies de uso comum, tais como
maçanetas das portas, corrimãos,
botões de elevadores, interruptores,
puxadores, teclados de computador,
mouses, bancos, mesas, telefones,
acessórios em instalações sanitárias,
Ação

X

Todos os ambientes
de possível circulação
serão higienizados
conforme as
orientações vigentes.

Não se
aplica

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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etc. com álcool 70% ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar

Ampliar a atenção para a higiene do
piso nos níveis de ensino onde os
alunos o utilizem com maior frequência
para o desenvolvimento das práticas
pedagógicas, como na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

COE – Local

X

A Instituição adotou a
utilização de tapete
higienizador
desinfetante

Responsável pela ação

Realizada

COE – Local
Equipe de limpeza

Adotar propé de uso individual por
trabalhadores e alunos quando da
utilização com maior frequência do piso
para o desenvolvimento das práticas
pedagógicas, o qual deverá ser vestido
toda a vez que o aluno ou o trabalhador
adentrar no espaço, bem como ser
retirado ao sair, e deverá ser trocado ou
higienizado diariamente, caso não seja
descartável. Caso seja utilizado um tipo
de "calçado" em substituição do propé,
deverá seguir as mesmas instruções
acima
Ação

X

A higienização dos
espaços de circulação
de estudantes da
educação básica é
constante, quando for
autorizado o retorno, a
atenção será
redobrada.

Não se
aplica

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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Higienizar, a cada uso, materiais e
utensílios de uso comum, como
colchonetes, tatames, trocadores,
cadeiras de alimentação, berços entre
outros

COE – Local
Direção da Escola

X

Ficou definido que
este tipo de material
não será
disponibilizado

COE – Local

X

Responsável pela ação

Realizada

COE – Local
Direção da Escola

Evitar o uso de brinquedos e outros
materiais de difícil higienização

X

Garantir, sempre que possível, material
individual e higienizado para o
desenvolvimento das atividades
pedagógicas
Ação

X

A higienização dos
espaços de circulação
de estudantes da
educação básica é
constante, quando for
autorizado o retorno, a
atenção será
redobrada.

COE – Local
Equipe de Limpeza

Higienizar diariamente brinquedos e
materiais utilizados pelas crianças da
Educação Infantil e Séries Iniciais do
Ensino Fundamental e higienizar
imediatamente após o uso brinquedos e
materiais que forem levados à boca
pelos alunos

Não partilhar objetos de uso individual,
como babeiros, fraldas, lençóis,
travesseiros, toalhas etc.;

X

Os materiais utilizados
nas práticas de
estágio são
constantemente
higienizados.

Não se
aplica

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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Garantir equipamentos de higiene,
como dispensadores de álcool gel,
lixeiras com tampa com dispositivo que
permita a abertura e fechamento sem o
uso das mãos (como lixeira com pedal)

COE – Local

X

Os equipamentos de
higiene já estão
utilização

Disponibilizar preparações alcoólicas
antissépticas 70% (setenta por cento)
em formato de gel, espuma ou spray,
para higienização das mãos, em todos
os ambientes da instituição de ensino e
em locais estratégicos e de fácil
acesso, como entrada, saída,
corredores, elevadores etc.

COE – Local

X

Os equipamentos de
higiene já estão
utilização

X

Os equipamentos de
higiene já estão
utilização

Disponibilizar kit de higiene completo
nos banheiros, com sabonete líquido,
toalhas de papel não reciclado e
preparações alcoólicas antissépticas
70% (setenta por cento) em formato de
gel, espuma ou spray

COE – Local

Desativar todos os bebedouros da
Instituição de Ensino e disponibilizar
alternativas, como dispensadores de
água e copos plásticos descartáveis
e/ou copos de uso individual, desde
que constantemente higienizados
Ação

Não se
aplica

COE – Local

X

Responsável pela ação

Realizada

Os bebedouros foram
desativados e as
adaptações foram
realizadas.

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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Manter abertas todas as janelas e
portas dos ambientes, privilegiando, na
medida do possível, a ventilação
natural
Manter limpos filtros e dutos do ar
condicionado

COE – Local

X

Todos os espaços
estão com ventilação
natural.

COE – Local
Equipe de Limpeza

X

Os filtros são
constantemente
higienizados.
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As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a readequação dos espaços físicos e da circulação social:
Ação

Não se
aplica

Responsável pela ação

Readequar a forma de atendimento dos
alunos respeitando o teto de operação
definido pelo Sistema de
Distanciamento Controlado para a
bandeira vigente na região em que se
localiza a Instituição de Ensino

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

Readequar os espaços físicos
respeitando o distanciamento mínimo
obrigatório que, nas instituições de
ensino, é de um metro e meio (1,5m) de
distância entre pessoas com máscara
de proteção facial (exemplo: em salas
de aula) e de dois metros (2m) de
distância entre pessoas sem máscara
(exemplo, durante as refeições)

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

Organizar as salas de aula de forma
que os alunos se acomodem
individualmente em carteiras,
respeitando o distanciamento mínimo
obrigatório
Estabelecer, afixar em cartaz e
respeitar o teto de ocupação,
compreendido como o número máximo

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

X

Elaboração de
Planejamento
específico por
segmento.

X

Elaboração de
Planejamento
específico por
segmento.

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

X

Elaboração de
Planejamento
específico por
segmento.

COE – Local
Direção-Geral

X

Elaboração de
Material Informativo.

Insumo
(materiais)
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Ação
permitido de pessoas presentes,
simultaneamente, no interior de um
mesmo ambiente, respeitando o
distanciamento mínimo obrigatório

Não se
aplica

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)

Direção da Escola
Departamento de Relações
Públicas da Universidade

Demarcar o piso dos espaços físicos,
de forma a facilitar o cumprimento das
medidas de distanciamento social,
especialmente nas salas de aula, nas
bibliotecas, nos refeitórios e em outros
ambientes coletivos

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

Implementar corredores de sentido
único para coordenar os fluxos de
entrada, circulação e saída de alunos e
trabalhadores, respeitando o
distanciamento mínimo entre pessoas

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

Evitar o uso de espaços comuns que
facilitem a aglomeração de pessoas,
como pátios, refeitórios, ginásios,
bibliotecas, entre outros

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola

Escalonar os horários de intervalo,
refeições, saída e entrada de salas de
aula, bem como horários de utilização
de ginásios, bibliotecas, pátios etc., a
fim de preservar o distanciamento
mínimo obrigatório entre pessoas e
evitar a aglomeração de alunos e

COE – Local
Direção-Geral
Direção da Escola
Departamento de Recursos
Humanos

X

Organização dos
Espaços com vistas a
atender às normas
estabelecidas

X

Organização dos
Espaços com vistas a
atender às normas
estabelecidas

X

Organização dos
Espaços com vistas a
atender às normas
estabelecidas

X

Organização dos
Espaços com vistas a
atender às normas
estabelecidas
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Ação

Não se
aplica

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)

trabalhadores nas áreas comuns
Evitar o acesso de pais, responsáveis,
cuidadores e/ou visitantes no interior
das dependências das instituições de
ensino, com exceção do momento de
entrada e de saída dos alunos da
Educação Infantil, preservadas as
regras de distanciamento mínimo
obrigatório e uso de máscara de
proteção facial

X

Organização de
Planejamento para
quando for
autorizado.

Equipe Diretiva da Escola

X

Organização de
Planejamento para
quando for
autorizado.

Responsável pela ação

Realizada

Equipe Diretiva da Escola

Evitar a aglomeração de pessoas em
saídas e entradas das instituições de
ensino, privilegiando o sistema de
drive-thru para a entrada e saída de
crianças nas escolas, quando possível

Equipe Diretiva da Escola

Assegurar o respeito dos pais,
responsáveis e/ou cuidadores às regras
de uso de máscara de proteção facial e
de distanciamento mínimo obrigatório
nas dependências externas à
Instituição de Ensino, quando da
entrada ou da saída de alunos,
sinalizando no chão a posição a ser
ocupada por cada pessoa
Ação

X

Organização de
Planejamento para
quando for
autorizado.

Não se

Não

Metodologia

Insumo
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aplica
Assegurar que trabalhadores e alunos
do Grupo de Risco permaneçam em
casa, sem prejuízo de remuneração e
de acompanhamento das aulas,
respectivamente
Aferir a temperatura de todas as
pessoas previamente a seu ingresso
nas dependências da Instituição de
Ensino, por meio de termômetro digital
infravermelho, vedando a entrada
daquela cuja temperatura registrada
seja igual ou superior a 37,8 graus
Ao aferir temperatura igual ou superior
a 37,8 graus, a Instituição de Ensino
deverá orientar a pessoa sobre o
acompanhamento dos sintomas e a
busca de serviço de saúde para
investigação diagnóstica e deverá
comunicar o fato imediatamente ao
COE-E Local

realizada

Direção-Geral
Direção da Escola

COE – Local

COE – Local

(como é feito)

X

Adequação conforme
as normas
trabalhistas vigentes.

X

Aferição realizada no
protocolo da
Universidade e
preenchimento em
tabela específica por
turno.

X

Procedimento
Operacional Padrão
conforme as
orientações contidas
neste plano.

(materiais)
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São medidas a serem adotadas em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 na comunidade escolar e/ou acadêmica:
Ação
Orientar os trabalhadores e alunos a
informar imediatamente ao COE-E
Local caso apresentem sintomas de
síndrome gripal e/ou convivam com
pessoas sintomáticas

Não se
aplica

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

X

Orientações
prestadas em
reuniões e em
materiasi
informativos

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Sala localizada no
Complexo do Curso
de Educação Física
com dimensões de
49,34m²

Definir fluxos claros de entrada e saída
do caso suspeito da sala de isolamento,
bem como os encaminhamentos
necessários à rede de saúde

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Definidos conforme
orientações

Identificar o serviço de saúde de
referência para notificação e
encaminhamento dos casos de
suspeita de contaminação

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Tabela de contatos
atualizada

Reforçar a limpeza dos objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso
suspeito, bem como da área de
isolamento

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Higienização
Reforçada e
constante.

Organizar uma sala de isolamento para
casos que apresentem sintomas de
síndrome gripal

Chefe de área da Saúde

Insumo
(materiais)
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Ação

Não se
aplica

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Promover o isolamento imediato de
qualquer pessoa que apresente os
sintomas gripais

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Encaminhamentos
conforme as
orientações vigentes.

Informar imediatamente a rede de
saúde do município sobre a ocorrência
de casos suspeitos, para que seja
investigado seu vínculo com outros
casos atendidos de síndrome gripal e,
em caso positivo, retornar essa
informação à vigilância municipal. No
caso de trabalhadores e alunos que
residam em outros municípios, garantir
a notificação da rede de saúde do
município de residência

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Tabela de Contatos
atualizada
constantemente.

Afastar os casos sintomáticos do
ambiente da Instituição de Ensino,
orientar quanto à busca de serviço de
saúde para investigação diagnóstica
e/ou orientar sobre as medidas de
isolamento domiciliar, até o resultado
conclusivo da investigação do surto ou
até completar o período de 14 dias de
afastamento. Os mesmos
procedimentos devem ser adotados
para aquelas pessoas que convivem
com pessoas que apresentem sintomas
de síndrome gripal

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Previsão de
encaminhamentos.

Insumo
(materiais)
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Ação

Não se
aplica

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Manter registro atualizado do
acompanhamento de todos os
trabalhadores e alunos afastados para
isolamento domiciliar (quem, quando,
suspeito/confirmado, em que data,
serviço de saúde onde é acompanhado,
se for o caso, etc.)

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Elaboração de
possível “Teia de
Contatos”

Garantir o retorno dos alunos após a
alta e a autorização da área da saúde e
do COE-E Local, evitando evasão e
abandono escolar

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Observância
conforme
regulamentação.

Realizar busca ativa diária, em todos os
turnos, dos trabalhadores e alunos com
sintomas de síndrome gripal

Chefe de área da Saúde
COE-Local

X

Atualização
constante.

X

Previsão de
possíveis
adequações nos
setores.

Prever substituições na eventualidade
de absenteísmo de trabalhadores em
decorrência de tratamento ou
isolamento domiciliar por suspeita ou
confirmação de COVID-19

COE-Local
Direção-Geral
Direção da Escola

Insumo
(materiais)
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As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a distribuição e manipulação de alimentação escolar:
Ação

Não se
aplica

Garantir a segurança sanitária na
distribuição da alimentação escolar na
rede de ensino durante a pandemia do
novo coronavírus - COVID-19

X

Estabelecer horários alternados de
distribuição de alimentos, com o
objetivo de evitar aglomerações

X

Obedecer o distanciamento mínimo de
dois metros (2m) entre pessoas no
refeitório

X

Organizar a disposição das mesas no
refeitório de modo a assegurar o
distanciamento mínimo de dois metros
(2m) entre pessoas

X

Dispor de uma alimentação saudável,
priorizando o valor nutricional, a
praticidade e a segurança nas refeições

X

Dar preferência à utilização de talheres
e copos descartáveis e, na
impossibilidade, utilizar talheres
higienizados e individualizados, sem
contato

X

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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Ação

Não se
aplica

Substituir os sistemas de autosserviço
de bufê, utilizando porções
individualizadas ou disponibilizando
funcionário(s) específico(s) para servir
todos os pratos

X

Orientar os trabalhadores a evitar tocar
o rosto, em especial os olhos e a
máscara, durante a produção dos
alimentos

X

Evitar utilizar toalhas de tecido nas
mesas ou outro material que dificulte a
limpeza e, não sendo possível, realizar
a troca após cada utilização

X

Responsável pela ação

Realizada

Não
realizada

Metodologia
(como é feito)

Insumo
(materiais)
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Anexo B - Portaria COE-E Local da URI São Luiz Gonzaga
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Anexo C - Tabela descritiva de cenários e EPI - Protocolos para cuidado e
manuseio de máscaras

MÁSCARA FACIAL NÃO PROFISSIONAL (tecido)

O coronavírus está presente nas gotículas de saliva das pessoas infectadas,
assim, quando elas conversam, tossem ou espirram podem contaminar os objetos,
superfícies e as outras pessoas. A propagação da quantidade dessas gotículas pode
ser amenizada pelo uso de máscara facial não profissional, que atuam como
barreiras físicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção para a população em
geral.
A partir do dia 5 de maio de 2020, todos os cidadãos que circularem pelas
vias e logradouros públicos de São Luiz Gonzaga devem obrigatoriamente utilizar
máscaras de proteção facial. A determinação integra uma série de medidas já
adotas pelo município para evitar a disseminação da Covid-19. A medida foi
estipulada pelo decreto municipal nº 5.528/2020, o qual também estabelece multa no
valor de R$ 150,00 para quem descumprir as determinações do decreto.
A publicação também destaca a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção pelos trabalhadores e usuários do transporte coletivo e individual de
passageiros, incluindo o serviço de táxi e o transporte regulado por aplicativos,
quando em circulação no município.
Os proprietários, funcionários e clientes dos estabelecimentos comerciais,
industriais, prestadores de serviços e da construção civil, assim como as pessoas
que circularem por esses locais e também por igrejas, academias, restaurantes,
lanchonetes e similares, redes bancárias, estabelecimentos de prestação de
serviços de higiene pessoal e demais atividades que prestem atendimento ao
público deverão obrigatoriamente utilizar as máscaras de proteção. O decreto
municipal nº 5.528/2020 está disponível na íntegra no site da Prefeitura de São Luiz
Gonzaga.
Conforme as Orientações Gerais da ANVISA sobre máscara facial de uso não
profissional, de 03 de abril de 2020, os cuidados durante o uso de máscara facial
não profissional são:
Regras básicas:
a. a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada;
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b. deve cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;
c. fazer a adequada higienização das mãos com água e sabão líquido ou com
preparação alcoólica a 70% antes de colocar a máscara e após a sua retirada;
d. para colocá-la segurar somente pelos elásticos laterais e em seguida ajustar na
face;
e. não colocar a máscara sobre mesas, objetos, teclado do computador, entre
outros.
Quando necessitar retirá-la, segurar pelos elásticos e guardá-la em embalagem de
papel limpa e de uso pessoal;
f. não utilizar a máscara por período longo de tempo (máximo de 3 horas);
g. trocar após esse período e/ou sempre que estiver úmida, com sujeira aparente,
danificada ou se houver dificuldade para respirar.

Limpeza:
a. a máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas;
b. lavar previamente com água corrente e sabão neutro, deixando de molho por 30
minutos nesta solução;
c. se preferir, poderá imergir a máscara em solução de hipoclorito 0,04% durante 30
minutos. Para isso, utilize duas colheres de sopa de uma solução de água sanitária
(2,0-2,5%) em um litro de água.
d. enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de desinfetante;
e. evitar torcer a máscara com força (para não danificar o tecido) e deixe-a secar;
f. passar com ferro quente;
g. garantir que a máscara não apresenta danos (menos ajuste, deformação,
desgaste, etc.), ou você precisará substituí-la;
h. guardar em um recipiente fechado, não hermético.
Para mais informações sobre as máscaras faciais não profissionais, acesse os links:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+Máscaras.pdf/bf430184-8550-42cba9751d5e1c5a10f7
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Anexo C - Tabela de desinfecção
PREVENÇÃO DA COVID-19
SUGESTÕES PARA A DESINFECÇÃO
Material / Local

Recomendações
Água e sabão
Sabonete líquido
Detergente
Álcool em gel 70%

Ações
Observações
Esfregar as mãos, punhos e braços até os cotovelos
com água potável e sabão por 30 segundos. Enxaguar --e secar
Espalhar nas mãos, punhos e braços até os cotovelos. Deixar secar espontaneamente.

Celulares e
equipamentos
eletrônicos (teclados,
computadores, controle
remoto de TV, fones de
ouvido, aparelhos de
telefone fixos.

Álcool etílico a 70%

Atenção!
Desligar o aparelho antes de iniciar a higienização.
Umedecer um pano macio com álcool 70% e passar
por todo o aparelho.
Esperar secar e repetir o procedimento.

Capas de celulares

Agua e sabão
Detergente líquido

Roupas e calçados

Agua e sabão
Detergente líquido

Talheres, pratos e
copos

Água e sabão
Detergente líquido

Mãos e braços

Superfícies - mesas,
bancadas, cadeiras de
plástico, bancos,
maçanetas de portas,
marcos de portas, e
corrimãos.

Água e sabão

Lavar com água potável e sabão (deixar o sabão agir
por 30 segundos) e depois enxaguar.
Lavar com água potável e sabão.
As roupas podem ficar de molho por 30 minutos em
água e sabão e depois devem ser enxaguadas.
Lavar com água potável e sabão (deixar o sabão agir
por 30 segundos) e depois enxaguar.
Higienizar com uma esponja com água potável e sabão
e deixar agir por 30 segundos. Enxaguar com água
potável e secar com pano limpo ou toalha de papel.

NÃO usar agua sanitária (que contém
cloro) ou álcool em gel. Observe as
recomendações do fabricante dos
aparelhos.
Não colocar o álcool 70% diretamente
sobre o equipamento.
O uso do álcool pode danificar as
capinhas.
-------

Usar luvas de borracha quando for
Hipoclorito de sódio a Aplicar nas superfícies com pano, e deixar secar utilizar o hipoclorito e evitar o uso em
0,1%
espontaneamente. NÃO ENXAGUAR.
superfícies de metal. Pode ser utilizado
um borrifador para aplicar.
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Álcool etílico a 70%
Pisos e paredes

Água e sabão
Hipoclorito de sódio a
0,1%
Álcool etílico a 70%
Água e sabão

Banheiros – vasos
sanitários, boxes, pias.

Frutas, legumes e
verduras

Máscaras caseiras de
proteção

Hipoclorito de sódio a
0,1%
Álcool etílico a 70%
Solução
de
Hipoclorito de sódio a
0,2%

Água e sabão.
Solução
de
Hipoclorito de sódio a
0,04%

Aplicar nas superfícies com pano e deixar secar
--espontaneamente.
Higienizar com uma esponja com água potável e sabão
--e deixar agir por 30 segundos. Enxaguar e secar.
Usar luvas de borracha quando for
Aplicar nas superfícies com pano, e deixar secar
utilizar o hipoclorito e evite o uso em
espontaneamente. Enxaguar com água limpa.
superfícies de metal.
Aplicar nas superfícies com pano e deixar secar
--espontaneamente.
Esfregar com agua e sabão por 30 minutos. Enxaguar
--e secar.
Usar luvas de borracha quando for
Aplicar nas superfícies com pano e deixar secar utilizar o hipoclorito e evitar o uso em
espontaneamente. NÃO ENXAGUAR.
superfícies de metal. Pode ser utilizado
um borrifador para aplicar.
Passar nas superfícies e deixar secar.
--Usar luvas de borracha quando for
Deixar de molho por 15 minutos. Enxaguar
utilizar o hipoclorito e evitar o uso em
abundantemente com água potável corrente.
superfícies de metal.
Deixar a máscara de molho em água potável e sabão
por 30 minutos. Enxaguar, deixar secar e depois
passar a ferro. Acondicionar em saco plástico.
Você poderá também, se preferir, imergir a máscara
A máscara deve estar seca para sua
em solução de hipoclorito 0,04% durante 30 minutos.
reutilização.
Após o tempo de imersão, enxaguar em água potável
corrente e lavar com água e sabão. Deixar secar.
Após secagem da máscara, passar a ferro e
acondicionar em saco plástico.

69

Anexo E – Material Informativo
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Anexo F – Convite para apresentação do Plano de Contingência para a
Comunidade Educativa

Volta às aulas presenciais, precisamos conversar sobre isso!

Prezados,

Sabemos que o momento traz dúvidas e inseguranças, mas gostaríamos de
compartilhar com vocês que a nossa Instituição constituiu o COE-Local, com
profissionais de diversos segmentos que construíram em conjunto o Plano de
Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo Coronavírus –
COVID- 19.
Com a aprovação do nosso Plano pelo COE-Municipal, a URI-São Luiz
Gonzaga está adequada para o chamado “novo normal”, com protocolos de
higienização e sanitização em todas as dependências, pois uma série de medidas
foram necessárias para oportunizarmos o que há de melhor e mais seguro à
proteção aos nossos alunos, professores e colaboradores de maneira humanizada e
transparente.
A Equipe Multidisciplinar construiu em conjunto com os professores o Projeto
Socioemocional “(Re) Encontro”, o Plano de Ação Pedagógica e Plano de Ação
Pedagógica Complementar, com o objetivo de acolher os alunos para esta novo
cenário em que se encontra a universidade.
Todas orientações sobre o retorno às aulas serão apresentadas na nossa live
que acontecerá dia __ de ________ de 2021, às __h__min.
Estamos retornando, com cuidado, zelo, comprometimento com a vida para
um novo amanhã!
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