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Introdução
Olá, alunxs! 

No início do ano passado, começamos a vivenciaruma pandemia de

COVID-19 que obrigou a mudança de rotina em todo o mundo, afetando

assim também as nossas faculdades. Neste cenário de incertezas,

os governos suspenderam as aulas presenciais por meio dos decretos

estaduais e municipais. Dessa forma, nossas faculdades que sempre

foram palco de experiências, troca de informações e abraços, que

testemunharam tantas histórias de transformações, tiveram que ser

fechadas para o bem-estar e saúde de todos, e ficamos muito tristes

com isso. 

Desde então, em virtude do isolamento social, uma série de medidas

foram tomadas para que vocês tivessem o melhor ensino, prezando

pela nossa excelência acadêmica. Todo o time do Grupo GSA passou

a trabalhar a pleno vapor se reinventando, pesquisando e aprendendo

novas tecnologias. Iniciamos nossas atividades online, lançamos nossa

nova plataforma de ensino, a NAV, e passamos a dispor de diferentes

tecnologias para o momento síncrono, como o Zoom. Trabalhamos e

continuamos a trabalhar intensamente para continuar levando uma

educação transformadora para vocês. 



Sabemos que muitas vezes durante as aulas estávamos comentando

sobre um possível retorno presencial e imaginando como seria esse

retorno, cheios de dúvidas e desconfianças. Mas não desistimos e é por

isso que estamos com este plano de retomada das aulas presenciais. 

Pois este momento finalmente pode ser possível. Foi preciso muito

trabalho e estudo para chegarmos até aqui.

Este manual vai te mostrar nossas ações, nosso cuidado com você e sua

segurança. Também vai te ajudar a tomar decisões e saber como agir

em nosso ambiente escolar.

Comprometido em seguir as recomendações definidas pelos órgãos

responsáveis, o nosso grupo elaborou este manual com os protocolos

sanitários para o início das aulas presenciais nas unidades de

Altamira/PA, Lorena/SP e Itabirito/MG. Retomar as atividades presenciais

é uma vontade de todos nós e por isso estamos empenhados em fazer

este retorno acontecer! 

Estamos nos organizando e executando tudo com a máxima segurança

e cautela possível. Jstamente por priorizarmos a saúde de nossos alunos,

professores, colaboradores e seus respectivos familiares, esses protocolos

e diretrizes foram elaborados.



Por isso, pode ser necessário criar uma escala de alunos que participarão

do Retorno Progressivo às Atividades Presenciais e, assim, mesclar os

dois ambientes de aula, ou seja, oferecermos uma metodologia de

ensino híbrido.

Este manual foi organizado principalmente para te entregar medidas de

proteção baseadas em cinco pilares que serão a base para cinco

momentos de um encontro presencial.

Então vamos lá, queridos alunos, já estamos preparados para receber

vocês novamente na nossa faculdade! Estamos com muita saudade

e ansiosos para o reencontro!



Plano acadêmico
de Retorno

O planejamento acadêmico do 2º. semestre de 2021 foi concebido para

retornarmos as atividades presenciais, considerando as ondas:

Assim, em agosto, as orbitais híbridas, que têm atividades presenciais e

remotas, terão aulas somente em ambiente on-line, preparando o aluno

 para a atividade prática, com conteúdos prévios pertinentes

e engajadores.

As atividades práticas presenciais podem acontecer a partir de 13 de

setembro e de acordo com o planejamento do seu professor, que deverá 

disponibilizar a você o Plano de Ensino da disciplina e confirmar com você 

os momentos de atividades presenciais. É importante destacar que a 

frequência das atividades práticas na escola será determinada pelo 

planejamento do professor e pelos protocolos de segurança (disponibilidade

 de espaço). Não menos importante, lembramos a você, que temos nossas 

atividades práticas remotas, disponibilizadas a vocês na NAV, para compor 

e completar seu processo de aprendizagem.



Para as disciplinas teóricas, iremos manter o ensino remoto mediado por 

tecnologia até o final do semestre.

Estamos preparados para retomar às atividades presenciais, em ondas: 

1ª. Fase: 16/8: Experiências Aplicadas dos Cursos Biomedicina, Enfermagem,

Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Gastronomia

2ª. Fase: 23/8: Experiências Aplicadas dos Cursos Direito, Odontologia 

e Psicologia

3ª. Fase: 30/8: Experiências Aplicadas dos Cursos Administração, Arquite-

tura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Produção e Engenharia Mecânica

4ª. Fase: A partir de 13/9: retorno gradual das disciplinas práticas (híbridas),

a depender do cronograma de cada professor (conferir o planejamento da

disciplina na NAV).



Nas disciplinas de Experiências Aplicadas deverão ser realizadas atividades

semanalmente com todos os alunos da turma respeitando-se o distancia-

men to previsto no protocolo de segurança local. Para isso, tais disciplinas

serão alocadas em espaços acadêmicos com dimensões amplas, tais como

grandes salas de aulas ou salas de metodologias ativas.

Nestes encontros, serão priorizadas, pelos professores, em função de seus

planejamentos, as atividades presenciais que requerem a construção

coletiva de protótipos e/ou maquetes, assim como interações e debates

As Experiências Aplicadas possuem especificidades temáticas e metodológi-

cas  que adotarão encontros presenciais, conforme planejamento acadêmico

do próprio professor e o planejamento acadêmico citado acima. Todo o plane-

jamento acadêmico do professor será disponibilizado ao aluno através do

Plano de Ensino do Professor na NAV.

Para as disciplinas que possuem natureza prática (órbita híbrida),  o planeja-

mento das atividades acadêmicas, assim como a organização das compe-

tências e das habilidades a serem desenvolvidas ao longo do semestre, está

sendo construído juntamente com os professores. Neste planejamento, estão

 sendo definidos quais os instrumentos mais adequados e aplicáveis às expe-

rimentações visando os objetivos de aprendizagem. 



 Esses instrumentos podem contemplar atividades presenciais nas unidades 

e/ou atividades práticas utilizando-se a nossa plataforma de laboratórios 

virtuais. Assim, no primeiro mês do calendário acadêmico, iremos abordar os 

conteúdos teóricos e fundantes necessários para a realização das atividades 

de aulas práticas. Essas aulas teóricas serão realizadas virtualmente por meio

da nossa plataforma NAV, onde tem o link do zoom para a aula ao vivo com o 

professor. Em seguida, as atividades de experimentação serão realizadas tanto

virtualmente, por meio dos laboratórios virtuais, como presencialmente nas

 unidades. Para as atividades presenciais, as turmas poderão ser divididas de 

tal prevalecendo o protocolo de segurança. Fique atento às orientações 

do professor.



Conheça as principais ações do nosso grupo para
o retorno as aulas presenciais.

Reestruturação do ambiente físico em geral, como:

Estruturação do Comitê de retomada às aulas presenciais;

Elaboração de protocolos para alunos, colaboradores e professores
com treinamento completo para colaboradores e professores;

Vídeo educativo para alunos;

Elaboração do plano de retomada por grupos e turmas;

Distribuição de álcool em gel por diferentes partes do prédio;

Aprimoramento da plataforma NAV;

Treinamento de todos os colaboradores sobre os procedimentos
adotados e orientações de segurança para as atividades presenciais;

- Sinalização e demarcação do piso com fluxo de circulação adequada para as

   pessoas, para evitar aglomerações, onde houver possibilidade de formação de filas;

- Instalação de barreiras divisórias de acrílico em atendimentos;

- Reestruturação das salas de aula, conforme orientações governamentais;

- Sinalização de todo o prédio escolar com instruções e informações sobre o COVID-19;

- Sinalização com dizeres informativos;

- Instalação de totens de álcool em gel nas entradas da escola; 

- IInstalação de dispensadores de álcool em gel em locais estratégicos para facilitar
   a higienização das mãos;



Importante!
As condições para a retomada das aulas presenciais são vinculadas

aos indicadores de saúde do plano de governo Federal e Estadual,

além das orientações das autarquias Municipais. Também é baseado

na queda na curva de Contagem da COVID-19 e a decisão do comitê

de retomada das aulas. Além das ações de retomada das aulas

presenciais o grupo GSA decidiu manter as atividades online até o

final deste semestre de 2021.

Atenção!
As orientações presentes aqui podem mudar em virtude de órgãos
governamentais. Fique atento as orientações da faculdade! 

Aquisição de termômetros infravermelhos 

Aquisição de desinfetante virucida, comprovadamente eficaz
contra SARS-COV-2 (Vírus da COVID19) com protocolo
de higienização;

Abertura e permanência das janelas e portas da escola e dos
demais ambientes possíveis, abertas para a garantia da
ventilação adequada;

Sistema de Vigilância de Saúde/Rastreamento de alunos
e colaboradores;



O que aconteceu
para estarmos
aqui?
A menos que você esteja lendo este manual em um futuro muito distante

(2090, talvez?) você não saiba que neste presente momento o Brasil,

assim como todo o mundo, vive uma era pandêmica, causada pelo

Coronavírus.

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas

espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e

morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem

infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV.

Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo

coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e

causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida

pessoa a pessoa.

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado

SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções

assintomáticas a quadros graves.



Quais são os sintomas?

Tosse Febre Coriza Dor de Garganta

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome

Gripal-SG (presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado

por, pelo menos dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre

associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma

pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

Dificuldade
para Respirar

Perda
de olfato

(anosmia)

Alteração
no Paladar

(ageusia)

Distúrbios
gastrintestinais

(náuseas/vômitos/diarreia)

Cansaço
 (astenia)

Falta de Ar
(Dispneia)

Diminuição do apetite 
(hiporexia)



Como é transmitido?

Conversa
sem EPI

Aperto de mão
contaminadas

Gotículas
de saliva

Tosse ou
Espirro

Catarro

Objetos ou superfícies
contaminadas

A transmissão do SARS-COV-2 acontece de uma pessoa doente para

outra ou por contato próximo por meio de:

Partindo de todos esses princípios, tomamos nossas ações e cuidados.



Principais meios de prevenção
da COVID19 são:

Sempre utilizar a máscara facial
tampando a boca e o nariz

Uso constante do álcool em gel 

Higienização constante das mãos 

Evitar aglomerações

Evitar apertos de mãos e 
contatos próximos

Evitar tocar a máscara e o rosto



Todos os alunos devem retornar no formato presencial as disciplinas 

Experiências aplicadas e híbridas conforme cronograma.

Se dentro da sala de aula acontecer algum problema, siga imediatame-

nte as orientações do seu professor. 

Caso o aluno não cumpra alguma das normas estabelecidas por este

manual, ou apresente algum comportamento inadequado, poderá ser

suspenso imediatamente das aulas presenciais.

Orientaçõe Gerais:



Medidas
de Prevenção

Finalmente podemos conversar

sobre isso! Estamos muito felizes

em dizer que o dia de ter novamente

vocês alunos dentro da nossa escola

chegou.  Para que tudo ocorra de

maneira segura, precisaremos

manter uma rotina de cuidados

visando à prevenção da COVID19.

Para isto, toda as faculdades e

todos os integrantes e fluxos dos

times GSA estão trabalhando

baseados nos 5 pilares ao lado:

Os 5 pilares
Distanciamento

Social

Higiene Pessoal

Comunicação

Monitoramento

Limpeza de
Ambientes



Distanciamento Social refere-se a medidas tomadas para
restringir onde e quando as pessoas podem se reunir, e a qual
distância podem ficar, a fim de impedir ou retardar a
propagação de uma doença infecciosa. 

Distanciamento Social

São ações para garantirmos o distanciamento físico dentro

das nossas unidades e assim mantermos todos em segurança.

A importância do distanciamento físico para o contexto da faculdade é

minimizar a contaminação cruzada dos grupos, além do distanciamento

de indivíduos do mesmo grupo, como alunos e professores.

O acesso ao elevador está limitado às pessoas que precisam usá-lo

por necessidade de sua limitação/dificuldade de deambulação.

Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competi-

ções e campeonatos esportivos não acontecerão neste semestre.

Em qualquer situação respeitar o distanciamento de 1 metro.



Sua sala de aula foi desinfectada antes do início da sua aula e poderá

ser desinfectada após o término do seu período, por isso é essencial

que após o término do horário da sua aula você deixe a sala de aulas

de preferência as dependências da faculdade.

Talvez você se depare com uma faculdade um pouco diferente da que

você conheceu (ou ainda não tenha conhecido). 

Diversas modificações foram feitas. Respeite os locais com marcações 

ou que estejam interditados para uso. Esta é só uma maneira de 

minimizar riscos. Há modificação nos espaços comuns e espaços de 

convivência: a biblioteca é um exemplo, estará aberta, porém sem o 

acesso e empréstimo aos livros. 

O fluxo de pessoas pelos ambientes da escola será restringido, de acordo

com o espaço físico disponível. Além disso, a capacidade de cada sala

de aula será revista de acordo com metragens mais espaçadas para

ocupação dos alunos



Higiene Pessoal diz respeito às ações de limpar, lavar e retirar 
sujidade do seu próprio corpo contribuindo com a diminuição 
da transmissão e infecção da COVID19 e outros vírus 
respiratórios.

Higiene Pessoal

É imprescindível: o uso constante da máscara durante toda a sua

permanência na faculdade (e durante seu translado). 

É muito importante a correta higienização das mãos e o uso constante

 de álcool em gel na entrada e na saída de cada ambiente da 

faculdade e sempre que:

Sempre faça uso da etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cubra

a boca e o nariz utilizando o cotovelo.

É de extrema importância a sua colaboração aluno! Nos momentos

descritos nas próximas páginas também são a abordados vários

pontos sobre a higiene.

For aos banheiros

Manusear objetos de uso coletivo (como botão do elevador,
antes e após ir ao banheiro, antes de comer, após utilizar o 
bebedouro para encher sua garrafa de água)



A limpeza de ambientes diz respeito aos procedimentos e
ações para manter o prédio da faculdade limpo, higienizado
e desinfectado, diminuindo assim a permanência do vírus da
covid19 em superfícies.

Limpeza de Ambientes

Estamos com diversos procedimentos para garantir a sanitização e

higiene de todo o ambiente escolar diariamente. 

Antes do início das aulas presenciais, realizaremos limpeza e 

desinfecção geral de todos os cômodos de todas as unidades, 

principalmente das salas de aulas.

A escola passou a contar com um protocolo interno de limpeza mais 

rigoroso, elaborado com base em documentos e recomendações de 

autoridades nacionais e internacionais do assunto, como a Anvisa. 

Este protocolo interno da instituição prevê, por exemplo, limpeza

 profunda das salas entre turnos e maior frequência de limpeza dos

 banheiros e de superfícies de maior contato, como corrimãos

 e interruptores.



Também estamos reforçando a desinfecção através de pulverizadores

elétricos que contém produto desinfetante, possuindo como ativo 

principal o Cloreto Benzalcônio a 6%, sendo altamente efetivo contra

bactérias Gram positivas e Gram negativas, fungos e vírus com 

durabilidade de até 4 dias. Sendo comprovado em testes sua 

capacidade virucida (99,99%) para os Coronavírus cepa MHV-3 e

Influenza Vírus (H1N1). O produto pode ser aplicado em superfícies de

todos os tipos, sejam elas rugosas ou lisas, garantido assim que seja

amplamente utilizado em nossas faculdades, sem agredir à saúde dos 

alunos e colaboradores. O produto possui registro na Anvisa (363510007).



O pilar da Comunicação diz respeito ao fluxo de informações
entre a faculdade e seus colaboradores e alunos e vice-versa.

Comunicação

Neste momento, sabemos que receber informação é extremamente

importante para se sentir seguro. Por isso, estamos trabalhando para 

manter a transparência.

Todos os funcionários da instituição sabem dos protocolos existentes.

As faculdades irão comunicar os estudantes sobre o calendário de 

retorno e os protocolos com, no mínimo, dez dias de antecedência 

ao retorno presencial das aulas.

O aluno saberá com antecedência a sala de aula para qual sala 

física deverá se dirigir.

Se você estiver com COVID19, ou com suspeita de COVID19 ou mora com

alguém que está sob afastamento devido à suspeita de COVID ou por

síndrome gripal ou mesmo more com alguém que esteja contaminado

com COVID19, você deverá abrir uma solicitação no Conte Conosco

explicando a situação para que possamos abrir uma APD

(Assistência Pedagógica Domiciliar).



Realizaremos o acompanhamento da comunidade 
acadêmica para entendermos como nossa operação está 
funcionando em termos de disseminação do vírus e, dessa 
forma, poderemos intensificar a desinfecção de ambientes e 
realizar ações com maior assertividade.

Monitoramento

Nosso time de professores e funcionários recebeu treinamentos devidos

 para reforçar as boas práticas.

Todas as ações previstas serão devidamente sinalizadas dentro das

unidades para garantir que tenhamos uma comunicação alinhada e

reforçada em todos os momentos.



Medidas
de Prevenção

Baseados nos pilares supracitados

(distanciamento social, higiene

pessoal, higienização dos ambientes,

comunicação e monitoramento),

separamos aqui para vocês alunos,

ações e diretrizes para que você possa

se orientar durantes cincos momentos

operacionais, desde a sua preparação

para sair de casa até chegar

novamente em casa, após sair da

faculdade. Sendo assim, estruturamos

nossas ações em cinco momento

operacionais:

5 momentos
Antes de Sair

de Casa

Ao Sair de Casa

Dentro da Faculdade
e da Sala de Aula

Ao Chegar
em Casa

Ao Chegar
na Faculdade



Antes de Sair de Casa
É recomendável que você verifique a sua temperatura antes de sair 

de casa; se estiver superior a 37,5° é aconselhável que não compareça

à aula: informe a faculdade e procure um médico.

Antes de entrar na faculdade, consulte qual a sua sala de aula e a sua 

localização para evitar que você se perca.

Leve álcool em gel para higienizar as mãos após usar em transporte ou 

tocar em superfícies comuns;

Leve com você garrafa para água (nossos bebedouros não permitem 

a ingestão de água diretamente neles, apenas o enchimento de

garrafas ou de copos de água). Você também pode levar a sua 

garrafa já cheia de água!

Ao sair para ir à faculdade lembre-se de pegar máscaras extras e 

saquinhos para guardá-las após uma troca, pois você não deve utilizar 

a mesma máscara por um longo tempo (máximo de 3 horas) ou se 

esta vier a ficar úmida ou danificada; 



Fique sempre atento aos sintomas que sugerem a COVID-19: febre

(acima de 37,5° C), tosse, dor de garganta, coriza, nariz entupido, 

diarreia, alterações de olfato ou paladar. Se você apresentar qualquer 

um destes sintomas, não vá à faculdade! Procure um serviço médico 

de sua confiança e avise à escola. Você pode apresentar seu 

atestado/termo de afastamento clicando aqui.



Ao Sair de Casa

No transporte público:

Use sempre a máscara, cobrindo todo o nariz e boca.

Ainda em casa consulte qual a sua sala de aula e sua localização para

evitar que você se perca.

Observe que há portas de entrada e saída distintas, respeite-as.

- Mantenha o distanciamento sempre que possível;

- Higienize as mãos após tocar corrimãos e superfícies do transporte;

- Mantenha a janela do ônibus ou do transporte escolar aberta, sempre que possível;

- Não compartilhe objetos pessoais;

- Mantenha o uso da máscara.



Ao chegar na faculdade
- Esteja de máscara;

- Respeite as rotinas de revezamento dos horários de entrada, saída, intervalos,
recreação e alimentação;

- Sua temperatura será aferida, caso você esteja com temperatura superior à 37,5C
será recomendado procurar ajuda médica;

- Use o seu álcool em gel e/ou o álcool em gel disponível no totem da faculdade;

- Antes de entrar na faculdade, consulte qual sua sala de aula e sua localização para

evitar que você se perca. Dirija-se diretamente para a sala;

- Observe que há portas de entrada e saída distintas, respeite-as;

- Respeite o sentido das escadas.



Dentro da faculdade/Sala de aula

- Mantenha o distanciamento entre você e os colegas;

- Evite o contato físico com os colegas;

- Evite o contato com o aperto de mãos;

- Higienize as mãos sempre: após tocar na máscara, após compartilhar

objetos pessoais;

- Evite aglomerações;

- Não compartilhe objetos pessoais;

- Respeite o sentido das escadas.

- O acesso ao elevador está limitado as pessoas que precisem o usar por

necessidade de sua limitação/dificuldade de deambulação;

Nos espaços comuns da faculdade, como hall e corredores, as etiquetas

higiênicas se mantêm:



Em sala de aula
Ao chegar na sala de aula, você provavelmente verá um layout um

pouco diferente do que estava acostumado. Nós sabemos que pode

parecer um pouco desconfortável no início, principalmente por causa

das novas regras. Mas tenha em mente que são essas novas adequa-

ções que nos permitem estar em aula presencialmente novamente.

- Sempre use máscara: a máscara deve cobrir todo o nariz e boca e deverá ser
colocada e retirada pelo elástico;

- Não beba água dentro da sala, prefira fazer isso fora da sala;

- Respeite as orientações do seu professor;

- Respeite as orientações dos demais funcionários da faculdade, que eventualmente
podem corrigir deslizes de comportamentos;

- O aluno deve permanecer com a máscara durante todo o período de atividades
na escola, inclusive na sala de aula;

- Lembre-se de nunca puxar sua máscara para baixo do queixo, pois isso a coloca
em contato direto com uma superfície do seu corpo que poderia estar contaminada;

- Mantenha o distanciamento social – toda a escola está sinalizada para facilitar o
distanciamento. Fique atento à sinalização;

- Não mude de carteira após ter escolhido um lugar para sentar-se nas salas de aula;

- Não arraste as carteiras de lugar (elas seguem uma distância previamente definido);

- Evite o contato físico com os colegas;

- Higienize sempre as mãos;

- Não compartilhe objetos como: celular, canetas, lápis, caderno;



- Aguarde o professor em sala de aula para evitar aglomerações nas dependências
da faculdade;

- As portas e janelas devem permanecer abertas, não as feche;

- O descarte da máscara deve ser feito em saco plástico e mantido com o dono
desta em seu bolso até a chegada em casa, não devendo ficar suspenso sobre
mesas e cadeiras;

- O uso de apenas faceshield por parte do aluno/professor como forma de EPI está
proibido.

- Mantém-se condutas de vestimentas obrigatórias da especificidade de cada 
laboratório (por exemplo: jaleco, touca descartável, cobrindo todo cabelo e orelha,
sem uso de adornos;

- Mantenha a máscara no rosto, cobrindo o nariz e a boca.



Ao chegar em casa
- Retire a máscara e higienize as mãos;

- Evite o contato com os familiares antes de higienizar as mãos;

- Evite tocar os móveis e objetos da casa antes de higienizar as mãos;

- Limpe os objetos trazidos para casa como: bolsa, carteira, chaves, óculos, celular,

embalagens e outros;

- É aconselhável lavar a roupa após o uso, com sabão, como de costume;

- Se possível, tirar os sapatos ao entrar: é uma medida que ajuda a evitar que leve

sujeira para dentro de casa.



Como higienizar as mãos?

1. Molhe as mãos
evitando encostar

na pia

2. Aplique o sabonete
líquido na palma da mão

3. Emsaboe as palmas
das mãos, friccionando-as

entre si.

4. Esfregue o dorso
das mãos utilizando

a outra mão

5. Entrelace os dedos
e esfregue entre eles

6. Esfregue o dorso
dos dedos contra a

palma da outra mão

7. Esfregue o polegar com
a palma da outra mão

em mov. circular

8. Aplique o sabonete
líquido na palma da mão

e esfregue com a outra

10. Enxague bem as
mãos para não deixar

nenhum resíduo

8. Não se esqueça
de esfregar os pulsos
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