
PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, NO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM 
DAS FACULDADES FATIFAJAR ARAPOTI/JAGUARIAÍVA.

Atendendo ao Decreto Estadual 6.637 Altera o art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do Coronavírus–COVID-19.

Art. 1º Altera o caput do art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: Art. 8º Fica autorizada a retomada das aulas presenciais em escolas estaduais 
públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em Universida-
des públicas e mediante o cumprimento do contido na Resolução 632/2020 SESA. Por tanto, o 
seguinte documento refere-se sobre a retomada gradativa e segura das atividades educacionais 
públicas e privadas no âmbito do Estado do Paraná, e determina o cumprimento de medidas de 
higiene e segurança.

As Faculdades FATIFAJAR apresentam seu plano estratégico de retorno às aulas presenciais no ano 
letivo de dois mil e vinte e um que como objetivo criar e estabelecer medidas de higiene e segurança 
que possam prevenir a disseminação do SARS-Cov-2 entre todos os envolvidos nas atividades educa-
cionais dentro das Faculdades (alunos e colaboradores). Este plano tem por base as orientações do 
SINEPE-PR e na Resolução 632/2020 SESA.

Para que o retorno possa ser tranquilo de forma organizada sem apresentar riscos à saúde das pesso-
as, criamos um Plano de Contingência com adoções de medidas de prevenção, cuidados e higiene 
para toda comunidade acadêmica.

DA ADOÇÃO DE MEDIDAS COLETIVAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO NOS AMBIENTES 
INSTITUCIONAIS:

• Os acadêmicos que optarem pelas aulas presenciais, deverão fazê-lo de maneira formal  por meio 
de documento protocolado via secretaria;
•  Continuar a priorizar o uso de ferramentas digitais para a realização de reuniões e eventos à 
distância;
• Serão disponibilizadas aulas online aos acadêmicos que optem se permanecem em isolamento ou 
estejam inseridos no grupo de risco;
• Adiados a realização de eventos presenciais em que esteja prevista grande concentração de 
pessoas, caso seja justificada a extrema necessidade, a realização se dará em áreas abertas e venti-
ladas;
• As atividades educacionais que serão desempenhadas durante a pandemia, serão de caráter indi-
vidual, não permitindo duplas ou grupos. Em sala de aula manteremos o distanciamento de 1,5m 
em filas;
• Fica limitado em, pelo menos, 50% (cinquenta por cento), a área de circulação interna, não compu-
tando a administração (entrada e saída dos alunos e Intervalo);
• Será mantida a modalidade de ensino online nos sites das Faculdades, as aulas serão transmitidas 
ao vivo e disponibilizadas aos alunos pela plataforma Moodle para aqueles que optarem pelo isola-
mento social, alunos do grupo de risco e alunos especiais.
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• Os acadêmicos que optarem pelo isolamento social, deverão fazê-lo de maneira formal  por meio 

de documento protocolado via secretaria.

• Os corredores e pátios serão demarcados no chão facilitando a visualização e que o distanciamen-

to social possa ser cumprido;

DAS ADAPTAÇÕES E COMPROMETIMENTO ACADÊMICO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA:

• Serão realizados treinamentos e capacitações de todos os profissionais para que os mesmos 

possam identificar possíveis sintomas gripais;

•  Serão realizados treinamentos com a equipe de limpeza com profissionais qualificados para 

correta higienização de toda instituição;

•  Serão realizados treinamentos de toda equipe pedagógica (equipe diretiva, professores e auxilia-

res), orientando sobre o vírus, formas de contágio e procedimentos de prevenção;

• Todos os treinamentos serão ministrados por profissionais capacitados;

• Será elaborado e divulgado material digital de educação em saúde para população e comunidade 

acadêmica;

• Afixação de cartazes informativos e educativos referentes às medidas de prevenção da dissemina-

ção do novo coronavírus (COVID-19) em lugar facilmente visível a toda comunidade acadêmica;

• Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da 

Covid-19, orientando-a e a seus familiares a realizar a imediato procedimento de quarentena de 14 

dias em sua residência.

• Encaminhar o acadêmico(a), para a sala de isolamento até que o responsável chegue na institui-

ção;

• A entrada dos acadêmicos terá apenas um acesso e será controlado, permitindo apenas alunos 

com máscaras; Demais pessoas devem comprovar necessidade de permanecer nas dependências 

das Faculdades.

• Frascos com álcool a 70% etiquetados com a data de envasamento são disponibilizados para uso 

individual em cada sala, cantina, ponto de atendimento ao público secretaria, banheiros e locais de 

maior circulação e permanecerão;

• Será realizada a fricção das mãos com preparação alcoólica a 70% a cada atendimento ou manipu-

lação de documentos, materiais ou equipamentos;

• Haverá tapetes sanitizantes com quartenário de amônio em todos os pontos de entrada e saída 

nas dependências das Faculdades;

• Será realizada a aferição de temperatura (Max 37,2°C) em todos os acadêmicos com termômetro 

digital infravermelho (febre de testa);

• Informamos que na entrada deverá ser obedecido ao distanciamento de 1,5m que estará demar-

cado nas calçadas;
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• Nas entradas será feito a higienização das mãos com preparação alcoólica a 70% e nos demais 

momentos, acesso fácil a pias providas de água corrente, sabão líquido, toalhas descartáveis;

• A primeira aula será orientada aos acadêmicos, reforçando as medidas de prevenção adotadas, 

bem como a correta higiene das mãos e utilização de máscaras;

• Todos devem ao entrar nas dependências das Faculdades lavar a mãos antes de entrar em sala de 

aula e em seguida utilizar o álcool em gel a 70%.

• O uso de máscara será obrigatório por todos os alunos e colaboradores em todos os ambientes das 

Faculdades;

• As atividades extraclasse, quando houver, serão enviadas via plataforma Moodle;

• A higienização frequente das mãos será estimulada em todos os participantes do ambiente 

acadêmico;

• Não será permitido o trânsito de pessoas do grupo de risco na instituição;

• Serão afastados das atividades presenciais os acadêmicos  que apresentarem algum sintoma da 

COVID-19, gripes e resfriados (dor de cabeça, febre, dor de garganta, coriza, entre outros) imediata-

mente;

• Garantiremos que os ambientes dentro do estabelecimento de ensino estejam com portas ou 

janelas abertas;

• Será mantida a modalidade de ensino online para os alunos que optarem pelo isolamento social, 

acadêmicos do grupo de risco e alunos especiais;

• Intervalo; não teremos.

• A cantina segue orientação permanece fechada até novas orientações.

DAS ADAPTAÇÕES E COMPROMETIMENTO DO ACADÊMICO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA:

• Os acadêmicos que por ventura viajarem para locais de risco/contaminação devem comunicar as 

Faculdades e respeitar o período de quarentena de 14 dias antes de retornar as aulas presenciais;

•  Acadêmicos em atividade escolar devem evitar contato com pessoas do grupo de risco (Adultos 

com mais de 60 anos e pessoas com doenças preexistentes, como diabetes, cardiopatia, insuficiên-

cia renal, doenças respiratórias crônicas e hipertensão);

•  Os acadêmicos deverão vir com a máscara, trazer mais duas para a troca;

• Os acadêmicos deverão evitar o uso de adornos (Brincos, anéis, pulseiras, colares, laços grandes, 

relógio e bonés);

•  Cada acadêmicos poderá trazer seu recipiente contendo álcool 70% facilitando à maior frequência 

de higiene das mãos;

•  É obrigatório que o aluno traga sua garrafa de água que poderá ser abastecida nos bebedouros, e 

a higienização das mãos sempre será realizada antes do abastecimento dos recipientes;
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•  Os acadêmicos deverão vir com calçados fechados que permitam a higienização do solado com 
produto desinfetante;
• Orienta-se que o acadêmico, ao retornar à sua residência, tomar banho, higienizar as roupas e 
calçados utilizados, bem como demais objetos; Não utilizar a mesma roupa dois dias seguidos, sem 
lavar as mesmas;
•  É essencial que os alunos cumpram rigorosamente os horários de entrada e saída dos alunos para 
evitar aglomeração.

DAS MEDIDAS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE ACADÊMICO:

•  Realizar limpeza minuciosa de todos os móveis, corrimões, equipamentos, componentes, peças e 
utensílios em geral, a cada troca de turma, turno e/ou acadêmico;
• Será realizada a higienização constante dos bebedouros, que serão utilizados para abastecimento 
dos recipientes individuais;
•  Serão disponibilizados todos os insumos, como álcool 70% (setenta por cento), luvas, máscaras e 
demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários, 
assegurando um ambiente adequado para assepsia;
•  Será intensificada a limpeza das áreas (pisos) com água, sabão e hipoclorito de sódio (água sanitá-
ria), e demais desinfetantes de uso geral; Reabastecimento dos tapetes sanitizantes com quartená-
rio de amônio às às 17h45min conforme procedimento específico.
•  Rotinas serão estabelecidas da frequente desinfecção (álcool 70%) de balcões, mesas/cadeiras, 
portas, maçanetas, interruptores, corrimãos, torneiras, dispensadores de papel toalha ou de sabão 
líquido, painéis de elevadores, telefones e demais artigos e equipamentos que possam ser de uso 
compartilhado ou coletivo;
•  Será intensificada a limpeza e desinfecção de todas as louças sanitárias existentes, com solução de 
água sanitária ou outro produto desinfetante, sendo obrigatório uso de EPI’s (máscara, luva de 
borracha, calça comprida, sapato fechado) pelas pessoas que realizarem a limpeza;
•   Haverá atenção redobrada para a higienização dos banheiros, com controle de usuários para 
evitar aglomeração;
•  Fica proibido o uso dos ventiladores em sala de aula; Para climatização dos ambientes fechados, 
especialmente em locais com circulação de quantidade significativa de pessoas, deve-se manter, 
no mínimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela aberta, visando à circulação do ar no local. Manter os 
ambientes arejados por ventilação natural;

LISTA DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E SEGURANÇA SANITÁRIA PARA A COVID-19

1. Água sanitária e quartenário de amônio; 2. Álcool gel 70%; 3. Álcool líquido 70%; 4. Aventais, luvas, 
botas, calça comprida; 5. Desinfetante; 6. Dispensadores em forma de Toten (nas alturas de adulto 
e infantil); 7. Limpador multiúso; 8. Sabonete líquido; 9.Termômetros Infravermelho; 10.Lixeiras; 11.Sa-
cos plásticos; 12.Luvas descartáveis; 13.Máscara de tecido em diversos tamanhos; 14.Protetor Facial – 
Face Shield (a critério do professor); 15.Papel toalha;
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Nosso intuito é o mesmo dos discentes, docentes e toda a comunidade acadêmica; garantir 

a educação e proteger a saúde física, social e emocional de todos com as estratégias de pre-

venção do Covid 19, adotadas nesse Plano de Contingência.

Equipe responsável pela elaboração e manutenção do plano de contingência das Faculda-

des FATIFAJAR

Equipe Diretiva faculdade FATIFAJAR

Adm. Walter Martins Junior – Diretor Pedagógico

Assis Gabriel Santos de Melo – Coordenador da área de Humanas

Jeferson Massinhan – Coordenador da área de Exatas e Biológica

Rosângela Lascosk Massinhan – Coordenadora da área de Ciências Sociais Aplicadas

Sandra Mendes Secretaria – Acadêmica da unidade de Jaguariaíva

Silvia Aline Molinos Secretaria – Acadêmica da unidade de Arapoti.

Arapoti, 01 de fevereiro de 2021.

Jaguariaíva, 01 de fevereiro de 2021.
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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO COM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE PARA ASSISTIR AULAS PRESENCIAIS NAS  FACULDADES FATIFAJAR

Eu, ______________________________________________________________________, portador do CPF número: 

______________________ Registro Acadêmico: ___________; atualmente cursando o ____ período do 

Curso de ______________________ na Unidade de ____________________ das Faculdades FATIFAJAR

DECLARO que:

• estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19;

• o estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou, nos últimos 14 (quatorze) 

dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que teve o diagnóstico de 

infecção pelo Covid-19;

• entrarei em contato com a instituição de ensino caso apresente quaisquer dos sintomas causados 

pela infecção do Covid-19;

• o estudante está ciente de que necessita usar constantemente a máscara assim como realizar a 

correta higienização das mãos por meio de lavagens com água e sabão e por uso do álcool em gel, 

bem como RESPEITAR TODAS AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE 

RETORNO ÀS AULAS;

• caso o estudante seja contaminado com a Covid-19, todos os membros da família deverão ficar em 

isolamento;

• o estudante, mesmo retornando ao modelo presencial necessita continuar a realizar as atividades 

remotas, conforme seu horário de aula.

Data: _____ /_____ /_____    Assinatura do acadêmico: ___________________________
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ANEXO II

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O acadêmico(a) _________________________________________________________;   portador do CPF número: 

______________________ Registro Acadêmico: ___________; atualmente cursando o ____ período do 

Curso de ______________________ na Unidade de ____________________ das Faculdades FATIFAJAR

Apresentou a temperatura corporal aferida por termômetro infravermelho_______ °C, aferido pelo(a) 

profissional_______________________.

Declaro que, fui devidamente informado(a) sobre a necessidade de avaliação de um profissional 

médico da rede de saúde para a devida conduta. Será possível o retorno de frequência das atividades 

escolares após o cumprimento da conduta que devo ser submetido(a), com data de início ___ /___ /___, 

previsão de término ___ /___ /___, local de cumprimento da medida _______________________, bem como 

as possíveis consequências de sua não realização.

O funcionamento da medida de saúde pública a que o(a) acadêmico(a) acima referido está sujeito, 

sobre riscos do não atendimento da medida. De acordo com o meu atendimento, o(a) acadêmico(a) 

está em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes 

orientações:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________

Nome do profissional:_____________________________________________

Assinatura do profissional:_________________________________________

COREN:_________________________________________________________

Assinatura do acadêmico(a): _________________________________________

_________________, ____ /____ /____.
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ANEXO III

TERMO INFORMATIVO À VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Acadêmico ______________________________________________________________, portador do CPF número: 

______________________ Registro Acadêmico: ___________; atualmente cursando o ____ período do 

Curso de ______________________ na Unidade de ____________________ das Faculdades FATIFAJAR; 

declara que esteve em contato com possíveis positivos e ou ausente do Município de _____________ – 

PR no período de ___ /___ /___ até ___ /___ /___.

Declaro que fui devidamente informado(a) sobre a necessidade de avaliação de um profissional da 

Vigilância em Saúde para seguir medidas e critérios repassados, em virtude do meu deslocamento ao 

município: _______________________________. Será possível o retorno de frequência das atividades esco-

lares após o cumprimento da conduta que devo ser submetido, com data de início ____ /___ /___, previ-

são de término ___ /___ /__, local de cumprimento da medida _______________________________, bem 

como as possíveis consequências da sua não realização.

O funcionamento da medida de saúde pública com ou sem o isolamento, ao referido acadêmico 

acima está sujeito, ao próprio acadêmico(a), sobre riscos do não atendimento da medida. De acordo 

com o meu entendimento, o(a) acadêmico(a) está em condições de compreender o que lhes foi infor-

mado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________

Nome e Assinatura do Coordenador de área: _________________________________

Assinatura do acadêmico(a): ______________________________________________

Assinatura do Representante Vigilância em Saúde Municipal:

__________________________________________________________________

_________________, _____ /____ /____.
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