PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Faculdade de Balsas – Unibalsas

1

A Faculdade de Balsas – Unibalsas, alinhada com
as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Ministério da Saúde, Decretos Estaduais e Municipais e a

Portaria MEC Nº 1.038, de 7 de dezembro de 2020 irá retornar
às atividades acadêmicas presenciais a partir de 22/02/2021.
Sabemos que a vacina contra Coronavírus (Covid-19)
já está sendo disponibilizada, porém, ainda é necessário que
nossos estudantes, docentes e colaboradores continuem
adotando as ações preventivas orientadas pelo Ministério da
Saúde e boas práticas para reduzir o risco de contrair ou

transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o Covid-19.

Compreendemos que ainda é necessário um retorno seguro e consistente
contra os riscos de contaminação do Covid-19. Por isso, continuaremos
adotando as recomendações da saúde no retorno presencial das atividades
acadêmicas no intuito de proteger os estudantes, docentes, colaboradores e

suas famílias.

Lembre-se das
recomendações a
seguir:

Como você já sabe, a saúde dos nossos estudantes, docentes e colaboradores é nossa prioridade. Sendo assim, a
Instituição está dedicada a tomar as medidas necessárias para minimizar os impactos do Coronavírus no seu dia a
dia, mantendo a sua segurança e de todos que utilizam nossos serviços. Por isso, continuaremos com as
seguintes medidas:
❖ Estudantes,

docentes

e

colaboradores

terão

a

estudantes e profissionais de 1,5m.

temperatura aferida na entrada da Instituição.
❖ Obrigatório uso de máscara em todo o ambiente

❖ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não

❖ Ao utilizar os bebedouros, recomenda-se limpar as mãos,

entre

as

pessoas,

respeitar

❖ Haverá limpeza diária mais intensa nos ambientes
antes e após o uso em cada período, com

as torneiras e usar seu próprio copo e/ou garrafa;
as

demarcações de distanciamento.
❖ Os laboratórios e biblioteca serão organizados de forma a
permitir o distanciamento mínimo de 1,5m entre os
estudantes.

❖ Serão disponibilizados dispensers de álcool em gel
em áreas comuns da Instituição.

higienizadas .

distância

❖ Os professores usarão máscara com o protetor facial
acoplado.

institucional.

❖ Manter

❖ Deverá ser respeitado a distância mínima entre

higienização de álcool 70% ou solução indicada pelos
órgãos de saúde, em ambientes com maior fluxo de
pessoas (maçanetas, corrimãos, escadas).
❖ Na entrada da biblioteca, será montado um sistema de
entrega e recebimento de livros, com bancadas e
regras de afastamento entre os usuários.
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COMISSÃO DA SAÚDE UNIBALSAS
O bem-estar dos nossos estudantes, colaboradores e docentes é também
fundamental para a Unibalsas, que tem a missão principal de edificar vidas e
também porque ele é essencial para a eficiência do aprendizado. Tendo em vista a

preservação da saúde de todos e em atendimento ao Decreto nº 35. 897, de 30 de
junho de 2020, foi constituída a Comissão da Saúde que terá como objetivos:
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❖ Sugerir as estratégias que devam ser
executadas

no

ambiente

escolar

para

prevenção da COVID-19;
❖ Avaliar

as

estratégias

de

prevenção

adotadas;
❖ Auxiliar na resolução de problemas relativos
às estratégias de contenção do Coronavírus
(SARS-CoV-2);
❖ Monitorar a implantação e execução das
estratégias adotadas.

IMPORTANTE:
Caso precise de auxílio da comissão da saúde, entre em contato através dos
seguintes e-mails:
Colaboradores e/ou Docentes: rh@unibalsas.edu.br
Estudantes: Via Portal do Aluno, no menu COMISSÃO DA SAÚDE - COVID 19
Após o envio, aguarde. A Comissão irá entrar em contato com você.

❖ Comunicar

amplamente

para

alunos,

professores, colaboradores e terceiros sobre
as regras de conduta na Faculdade de
Balsas;
❖ Acompanhar a saúde dos educadores,
colaboradores e alunos, e o cumprimento
dos protocolos de prevenção.
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CONDIÇÃO ESPECIAL
DE RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS
Para os estudantes que fazem parte do grupo de risco e/ou que
fizerem parte do revezamento de frequência.

Orientações para os estudantes que fazem parte do grupo de
risco e/ou que fizerem parte do revezamento de frequência:
❖ Nesse primeiro momento a Instituição
seguindo

os

protocolos

de

segurança

❖ Os estudantes pertencentes ao grupo de risco e aos
incluídos no revezamento de frequência deverão

sanitária estabelecidos pelas autoridades

participar

competentes, operacionalizou o retorno

remotamente no horário das aulas presenciais,

presencial através de formato híbrido, a

tendo em vista que serão transmitidas ao vivo e não

partir de um revezamento de frequência

serão gravadas.

das

aulas

e

demais

atividades

para as turmas com mais 30 (trinta)

❖ Os coordenadores de cada curso irão orientar como

estudantes acomodadas em salas padrão e

será feita a organização e o revezamento das

com mais 40 (quarenta) estudantes, de

turmas.

acordo com o tamanho da sala.
❖ Os estudantes pertencentes ao grupo de
risco, deverão através do Portal do Aluno,
no menu COMISSÃO DA SAÚDE - COVID

19, comprovar documentalmente a sua
solicitação

de

dispensa

ao

retorno

presencial.
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Lembre-se, caso tenha os sintomas e estes se
agravem, procure uma unidade de saúde mais
próxima da sua residência.
Atravessaremos esse momento de forma firme e
responsável, torcendo para que logo as rotinas
retornem à sua normalidade.
Este Protocolo visa orientar toda comunidade
acadêmica da Unibalsas e poderá sofrer alterações
de acordo com as atualizações das medidas de
prevenção e de combate à Covid-19 pelas
autoridades e, com base nelas, a Instituição também
avaliará e atualizará suas medidas.

Desejamos saúde a
todos!

