
RETORNO DAS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE 
ENGENHARIA AMBIENTAL 

E SANITÁRIA
Orientações aos colaboradores, docentes 

e estudantes da instituição

Higienização:
Orientação quanto ao uso de unhas aparadas, cabelos presos e não utilização de adornos, como 

anéis, alianças, pulseiras, etc.

Acesso para Atividades: 
As pessoas que tiverem atividades na instituição terão acesso pela rampa, priorizando áreas arejadas.

Máscara de Proteção facial: 
É obrigatório o uso de máscaras para entrada e permanência na instituição. É recomendado trocá-la a cada 

3 horas e ter sempre máscara reserva consigo.

Termometria:
Todos que ingressarem na instituição terão sua temperatura aferida. O monitoramento será mantido nas 

dependências da instituição. Caso esteja com a temperatura em 37,8 graus não entrará na IES.

Higienização das mãos:
É obrigatório higienizar constantemente as mãos ao ingressar na instituição e durante a permanência nas atividades. 

A higienização deverá ser com álcool gel 70% ou com água e sabonete líquido disponíveis na instituição.

Respeito às normas de distanciamento e medidas sanitárias:
As pessoas que tiverem atividades na instituição terão acesso pela rampa, priorizando áreas arejadas.

Horário de Funcionamento: 
Por medidas de segurança o acesso a instituição pelos discentes será permitido a partir das 18horas e 10minutos.

Equipamento de Proteção Individual (EPI): 
Jaleco individual e de responsabilidade de cada usuário. Serão fornecidos EPI (óculos, luvas e máscaras) para 

colaboradores, docentes e estudantes para as atividades laboratoriais.

Casos suspeitos: 
As pessoas que durante a permanência na instituição, apresentarem sinais e/ou sintomas deve dirigir-se até a sala de

isolamento (ao lado do laboratório de Engenharia) e serão orientadas das medidas sanitárias e dos serviços de referência
Municipal (AMA - Assistência Médica Ambulatorial) para atendimento à paciente com suspeita de COVID-19. As pessoas 

que tiverem sintomas gripais em casa não deverão comparecer na instituição e devem procurar atendimento médico.

Isolamento Domiciliar I: 
Isolamento domiciliar por 07 (sete) dias, ou até o resultado do exame, de estudantes e colaboradores 

cujos contatos domiciliares apresentarem suspeita  de  COVID-19.  Caso  seja  confirmado  o caso fonte como COVID-19, 
ou, na ausência de confirmação diagnóstica, manter afastamento total por 14 (quatorze) dias, contados a partir do 

afastamento do caso-fonte.

Isolamento Domiciliar II:
Isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias ou pelo tempo determinado pelo médico dos discentes e colaboradores 

com sintomas de síndrome gripal ou com confirmação de COVID-19, podendo haver o retorno às atividades após 
esse período, desde que a pessoa esteja assintomática.

Medidas para grupo de risco:
as pessoas integrantes do grupo de risco deverão enviar e- mail para as cooredenações de cada curso e serão 

orientadas do protocolo. São considerados para grupos de risco: cardiopatias; pneumopatias; diabetes mellitus; 
obesidade, doenças cromossômicas; idade igual ou superior a 60 anos; gestação de alto risco, além de outras 

definidas pelo Ministério da Saúde.


