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Portaria nº. 28/2020 - Reitoria da Unoeste 

  

Dispõe sobre o Termo Aditivo nº 

02/2020 de readequação do Plano 

de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2018/2022 da Unoeste, ao 

período de pandemia Covid-19. 

 

Artigo 1º Fica aprovado, ad referendum do Conselho Universitário-CONSU, da 

Universidade do Oeste Paulista, o Termo Aditivo nº 02/2020 ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) - 2018/2022, que contempla medidas gerais tomadas 

pela instituição, quais sejam, de gestão de crise, administrativas, pedagógicas, sanitárias, 

no contexto da situação de pandemia da Covid-19, reafirmando o compromisso da 

Unoeste com a sociedade no enfrentamento e combate à pandemia conforme 

recomendações das autoridades governamentais e de saúde. 

Artigo 2º O ato de readequação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) deu-se 

em decorrência da necessidade de reorganização das atividades institucionais no 

momento de suspensão da presencialidade nos ambientes acadêmicos por conta da 

pandemia, bem como, da proposta do Plano de Retomada pós-pandemia.  

Artigo 3º As propostas institucionais relatadas no Termo Aditivo nº 02, além da garantia 

dos direitos e objetivos de aprendizagem nesse momento, foram elaboradas a fim de 

minimizar os impactos da pandemia na educação. 

Artigo 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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Termo Aditivo nº 02/2020 

PDI 2018-2022 - Unoeste 

1. INTRODUÇÃO 
 

Consiste o presente instrumento em Termo Aditivo ao Projeto de Desenvolvimento 

Institucional da Unoeste, elaborado em função da suspensão das atividades presenciais 

como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública provocada pela 

disseminação comunitária da Covid-19. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que 

essa disseminação comunitária em todos os continentes se caracteriza como pandemia. 

Para contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos 

identificados, testes massivos e distanciamento social. 

O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020, que estabeleceu as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da 

Educação (MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia da Covid-19, para instituições de 

educação superior. Posteriormente, tal Portaria recebeu ajustes e acréscimos por meio da 

Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, e da Portaria nº 356, de 20 de março de 2020. 

Considerando a realidade do Estado de São Paulo, estado onde se localizam os 

Campi da Universidade do Oeste Paulista, foi observado o Decreto nº 64.862, de 13 de 

março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta, de medidas temporárias e emergenciais de contágio da Covid-19, bem como 

recomendações ao setor privado estadual. Em seu artigo 4º, é recomendada a suspensão 

de “aulas na educação básica e superior, adotada gradualmente, quando couber”. 

Observado, também, o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta a 

quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de Covid-19 (novo 

coronavírus), e dá providências complementares. Na forma deste Decreto a Unoeste, 

comprometida com a sociedade e atuando no combate à pandemia, acatou as 

recomendações das autoridades, implantou a quarentena em cada campus com a 
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observância dos protocolos sanitários nacional e local, bem como com ações de formação 

e capacitação de professores e funcionários. Informações foram elaboradas e divulgadas, 

dentro de parâmetros técnicos e éticos, para orientar decisões e informar corretamente a 

comunidade acadêmica, em especial os estudantes, bem como, a população. Uma das 

decisões prioritárias foi a suspensão das atividades presenciais, mantendo apenas as 

essenciais que não podem ser interrompidas. As atividades de ensino presencial 

passaram a ser realizadas na modalidade não presencial com a mediação de tecnologias 

digitais de informação e comunicação.  

Em 28 de abril de 2020, foi aprovado o Parecer CNE/CP nº 05/2020 que trata da 

reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo das atividades não 

presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima anual, em razão da 

pandemia da Covid-19. O presente Parecer foi homologado, parcialmente, pelo Ministro 

de Estado da Educação em Despacho de 29 de maio de 2020.  

Em 17 de junho de 2020, foi publicada a Portaria nº 544, de 16/06/2020, que 

dispõe sobre a substituição das aulas presenciais em meios digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revogou as Portarias MEC nº 

343, de 17/03/20, nº 345, de 19/03/20, e nº 473, de 12/05/20. Em seu § 4º “A aplicação da 

substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam laboratórios 

especializados, de que trata o § 3º, deve constar de planos de trabalhos específicos, 

aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 

pedagógico do curso”. 

Assim considerado, justifica-se a necessidade da readequação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional ao Período Emergencial, traduzindo a capacidade da 

Instituição de respostas às adversidades, bem como o estabelecimento de um Plano de 

Retomada das atividades presenciais conforme estabelecido nas orientações legais. Essa 

grave crise sanitária colocou a nu as nossas fragilidades, momento crítico que exige 

assertividade nas decisões. Emerge, assim, a necessidade de trabalho em rede de 

gestores, docentes e estudantes, apoio mútuo, compartilhamento, trabalho criativo, muitas 

inovações e a solidariedade. Passa-se a considerar, ainda mais, o trabalho interdisciplinar 

e colaborativo, bem como o fortalecimento das relações horizontais, com atenção especial 

à formação dos estudantes. 

As necessidades sociais devem ser a força motriz do planejamento institucional. 

Hoje, mais do que nunca, os programas educacionais devem ser orientados para a 
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comunidade; compartilhando experiências com a comunidade; alinhamento da missão 

social da IES com as necessidades da população.  

Nessa linha de raciocínio, este documento expressa o compromisso da 

Universidade no desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nesse 

momento emergencial, reiterando a sua missão institucional de responsabilidade social, 

qual seja: 

Visão, Missão, Valores institucionais 

Conforme estabelecido em seu PDI 2018/2022, a Visão da Unoeste é: “Ser 

reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”; sendo sua 

Missão: “Desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, pelo 

exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas do 

conhecimento científico, humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação 

de profissionais cidadãos comprometidos com a responsabilidade social e 

ambiental”.   

Os valores que orientam a gestão da Universidade dão sustentação a todo o 

desenvolvimento institucional devendo ser assimilados por todos que nela atuam. A 

Unoeste procurará sempre: 

 Atuar com rigor e competência; 

 Cultivar o diálogo aberto e transformador com a sociedade;  

 Estimular a capacidade crítica e reflexiva; 

 Estimular a autonomia, a criatividade, o dinamismo e a capacidade de 

inovação; 

 Ser um espaço de construção, transformação e abertura para novas 

fronteiras e novos saberes; 

 Cultivar a ética nas relações; 

 Atuar na promoção dos direitos humanos; 

 Educar para a tolerância; e 

 Atuar com responsabilidade social e ambiental. 
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Para a atuação efetiva da Unoeste em seus campi no enfrentamento da pandemia, 

foi instituída a Comissão Permanente de Prevenção ao Covid-19 pela Portaria nº 08, 

Reitoria da Unoeste e Diretoria da Faculdade de Medicina, de 12 de março de 2020. O 

Comitê de Crise da Instituição, Portaria nº 27, Reitoria da Unoeste, de 08 de julho de 

2020, que revogou a Portaria nº 10, Reitoria da Unoeste, de 02 de maio de 2018, também 

tem atuado nas demandas suscitadas pela crise emergencial e elaborou, junto com a 

equipe do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT), o Protocolo Sanitário com medidas individuais e coletivas para atender ao 

objetivo de prevenir, conter e mitigar a propagação do coronavírus. As citadas comissões 

participam, junto aos órgãos da administração superior e da administração acadêmica da 

Universidade e de outros comitês internos específicos, da elaboração do Plano 

Estratégico para a retomada gradativa e segura das atividades educacionais presenciais, 

respeitados os requisitos de saúde pública, normas legais e controle da epidemia. 

 

2. COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 

 

 2.1. Compromisso em Ensino 

 

Neste ano de 2020, o impacto da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 

(Covid-19) sobre a educação requereu um novo modo de trabalho. Desde 18 de março de 

2020 a Unoeste vem desenvolvendo o ensino em seus cursos (graduação, pós-graduação 

e técnico-profissionalizante) na modalidade remota. A substituição das aulas presenciais 

por aulas remotas em meios digitais ocorreu com o objetivo de propiciar mais segurança 

aos acadêmicos. 

 Com o fim de minimizar os efeitos da interrupção das atividades acadêmicas 

presenciais foi alimentado um fluxo contínuo de informações a toda a comunidade 

acadêmica por meio do site da Universidade e redes sociais. Importante compartilhar 

informações pertinentes ao momento de quarentena para que todos tenham 

conhecimentos das atividades que estão sendo realizadas internamente. 

 A disponibilização de tecnologias e metodologias foi intensificada para que as 

atividades didáticas pudessem ocorrer com a qualidade que sempre marcou a história da 

Unoeste e seus compromissos. 
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 Vários seminários web (webinar) ao vivo, de formação dos professores para o 

ensino remoto com a utilização de meios digitais, foram organizados e sua gravação 

disponibilizada no Portal da Unoeste, na área do professor, na guia Formação 

Continuada, para acesso permanente de todos os professores. Também outros 

seminários on-line, transmitidos ao vivo, com temas de áreas específicas, estão sendo 

oferecidos a gestores, professores e estudantes. Os cursos, em especial os cursos da 

área da saúde, organizaram-se com um programa de treinamento/capacitação on-line dos 

estudantes com protocolos de enfrentamento ao novo coronavírus. 

A universidade, desde 2005, incentiva e capacita os docentes dos seus cursos 

presenciais na utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem como forma de 

enriquecer metodologicamente os conteúdos e atividades intrínsecas a cada disciplina e 

também para estender a sala de aula presencial além muros, o que sempre propiciou 

maior acolhimento dos alunos mesmo durante os momentos em que eles não estão 

fisicamente presentes nas dependências dos campi universitários. Na Unoeste, o 

ambiente virtual de aprendizagem denominado Aprender Unoeste, com suas múltiplas 

funcionalidades, tem permitido aos professores e estudantes melhor desempenho na 

disponibilização, uso e acompanhamento das aulas/atividades por meios digitais. 

Considera-se, inclusive, a expertise que a Instituição tem demonstrado e a sua 

maturidade em Educação a Distância, com oferta de capacitações abertas para todo o 

corpo docente na Produção de Material Didático em EAD, Tutoria em EAD, Aprender 

Unoeste, e outros. Facilitou, também, na condução do ensino por meios digitais, a 

experiência da maioria dos cursos de graduação presenciais com a oferta de disciplinas 

na modalidade a distância conforme limites e orientações previstas na legislação federal.  

Com o advento dessa pandemia, o auxílio de recursos tecnológicos passou a ser 

fundamental para a continuidade das atividades acadêmicas que tradicionalmente eram 

conduzidas de forma presencial. Desse modo, os diversos cursos da universidade, já 

conhecedores das ferramentas tecnológicas ofertadas pelo Aprender Unoeste, 

naturalmente passaram a utilizá-las, em grande escala, como meio para reorganização 

das suas atividades caracterizadas pela não presencialidade. 

Com o aumento repentino de demanda pelo uso do Aprender Unoeste, o 

Departamento de TI precisou trabalhar para escalar os recursos computacionais que 

mantinham o atual ambiente tecnológico funcionando, aprimorar ferramentas de controle 

já existentes e também criar novas funcionalidades para atender aos novos cenários que 
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se apresentaram. Além de softwares e recursos próprios, vale ressaltar que foram 

incorporados ao cotidiano dos docentes e estudantes ferramentas externas como o 

Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dentre outras, para a oferta de atividades on-line 

síncronas e/ou assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica. 

Com a quarentena estabelecida, coube à Instituição uma reorganização dos 

Calendários Acadêmicos visando a garantia da realização das atividades escolares para 

fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos currículos de ensino 

superior, atendendo o disposto na legislação e normas correlatas sobre o cumprimento da 

carga horária com, inclusive, calendário de reposição de aulas práticas e estágios. A 

reorganização considerou, internamente, as especificidades de aulas práticas, estágios, 

sistemas de avaliação no formato digital, alteração no percurso de formação do estudante 

considerando-se a antecipação de disciplinas essencialmente teóricas, cancelamento e 

reorganização de eventos acadêmicos, períodos de férias, recessos e aulas, alteração no 

calendário administrativo e de gestão. Os Calendários Acadêmicos reajustados, 

específicos para o Campus de Presidente Prudente, o Campus de Jaú e o Campus de 

Guarujá, estão disponibilizados no Portal da Unoeste. Em atendimento às decisões 

governamentais está sendo elaborado o Plano de Retomada das atividades presenciais, 

mantidas ainda as atividades não presenciais distribuídas durante o restante do ano 

letivo, considerando a continuidade das atividades com menor escala de contágio.  Este 

plano contempla a construção de cenários de políticas de aprendizado adequados ao 

retorno à presencialidade, subsidiados pelo processo de avaliação diagnóstica da 

situação de aprendizado nos cursos e individualmente. 

A Unoeste tem, também, intensificado nesse período emergencial o seu 

compromisso com o acolhimento aos estudantes e suas famílias, como forma de superar 

os impactos psicológicos gerados pelo isolamento e distanciamento social. As ações 

envolvem diálogos com troca de experiências sobre o período vivido, organização de 

apoio pedagógico, orientações sobre a utilização das metodologias com mediação 

tecnológica, e outros. As ações têm sido desenvolvidas pelo Serviço de Apoio 

Psicopedagógico ao Estudante - SUAPp; Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE; Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão - NAI; Programa Anjos da Unoeste; Clínicas de Psicologia; bem 

como ações particularizadas pelo órgão gestor de cada curso. 

A suspensão das atividades presenciais suscitou a revisão do compromisso da 

Unoeste em todos os seus campos de atuação e, em especial, no ensino, pesquisa e 
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extensão nos cursos de graduação, de pós-graduação e técnico-profissionalizante, o que 

suscitou a necessidade de readequação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, fruto de 

um trabalho interdisciplinar e colaborativo. O aditivo aos PPCs expressa as políticas e os 

compromissos de cada curso nesse momento emergencial de pandemia da Covid-19, 

estando apensados na página do respectivo curso, Portal da Unoeste, para consulta e 

orientação. 

 

 2.2. Compromisso em Pesquisa e Pós-Graduação 
 

Em relação ao ensino de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), o 

compromisso da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) esteve 

concentrado em manter o ensino presencial sendo realizado de forma remota, com o uso 

de Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) disponíveis em sistemas internos de 

software. Neste caso, este esforço objetiva fazer com que as atividades regulares de 

ensino sejam desempenhadas dentro do cronograma definido. 

A pesquisa, em seus níveis de iniciação científica e stricto sensu, teve como 

compromisso reorganizar suas atividades ou continuar com os trabalhos de pesquisa 

programados. Nos casos que exigiram reorganização, cronogramas foram atualizados ou 

novos projetos tiveram suas respectivas datas de início postergadas. Entre os trabalhos 

de pesquisa que tiveram sua realização continuada, encontram-se aqueles casos com 

metodologias científicas que podem ser desenvolvidas mesmo em condições de 

isolamento ou restrição social, ou trabalhos que necessitaram ser priorizados por meio de 

protocolos rígidos de biossegurança ou respeito às questões de ética em uso de animais. 

Sobre as defesas de mestrado e doutorado, o compromisso foi cumprir de forma remota 

toda a agenda de formação dos discentes, conforme previsto em regulamentações do 

MEC e CAPES. 

Quanto à internacionalização, as opções de intercâmbio para discentes da Unoeste 

no exterior foram suspensas, e os alunos que já se encontravam em outros países 

executando intercâmbio, tiveram, além do acompanhamento de rotina, também suporte 

psicológico e apoio na tomada de decisão a todos que optaram por continuar ou 

interromper a atividade de mobilidade. Isso tudo coordenado de forma remota pelo 

Departamento de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica. 
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 2.3. Compromisso em Extensão e Ação Comunitária 

 

A extensão e ação comunitária preconiza a inserção da universidade em sua 

comunidade com o intuito de gerar melhorias ou transformações, por meio do 

conhecimento, principalmente nas áreas sociais, econômicas e culturais. Devido às 

restrições de isolamento e contato social exigidas pela pandemia, o primeiro compromisso 

da Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária foi suspender programas, projetos, 

eventos e ações extensivas em geral que pudessem gerar riscos de saúde aos 

extensionistas e a comunidade. A prioridade seguinte se concentrou em oferecer suporte 

operacional a programas, projetos, eventos e demais ações extensivas que puderam ser 

readequadas ou foram propostas para atender os efeitos do período de pandemia, tudo 

realizado conforme protocolos de biossegurança definidos pela alta direção e 

mantenedora da Unoeste. 

Tanto projetos de extensão da área da saúde (como por exemplo, o Telessaúde 

dos Cursos de Medicina e Enfermagem) como os eventos de todas as áreas de 

conhecimento, incluindo nesta última categoria eventos de organização interna dos cursos 

ou programas (jornadas, simpósios, oficinas de capacitação, palestras e colóquios 

nacionais e internacionais), e eventos institucionais como o ENEPE, o compromisso da 

PROEXT é dar apoio operacional a sua realização por meio das TICs (eventos na 

modalidade on-line). 

Cursos livres de extensão com exigência de atividades práticas ou interações 

pessoais foram suspensos ou postergados. O restante dos cursos livres de extensão está 

sendo mantido no formato presencial remoto, com o uso de TICs disponíveis em sistemas 

internos de software. 

 

 2.4. Compromisso em Responsabilidade Social 

 

Este cenário de Pandemia interferiu de forma abrupta no processo educacional de 

formação dos estudantes, exigindo um remodelamento emergencial e demandando 

atenção e diálogo ágil entre educadores, gestores e sociedade. Fundamental se fez, 

neste momento, considerar a responsabilidade pedagógica e social da instituição na 

formação de egressos com perfil para exercer seu papel social de forma crítica e reflexiva. 
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Falar de responsabilidade social significa falar no compromisso permanente que a 

instituição tem de cumprir sua missão, que se traduz na “formação de profissionais 

cidadãos comprometidos com a responsabilidade social e ambiental”. 

O grande desafio é propor ações na direção do enfrentamento dos novos desafios 

econômicos, sociais e ambientais gerados pela grave realidade de saúde que a sociedade 

brasileira vem vivenciando. 

A comunidade universitária da Unoeste, frente às demandas da população neste 

momento de complexa ameaça para a saúde humana representada pelo contágio a partir 

do novo coronavírus Sars-CoV-2, tem operacionalizado ações com a finalidade de 

prevenir a disseminação e mitigar os efeitos do coronavírus na comunidade acadêmica e 

na sociedade em geral. Medidas administrativas são tomadas a fim de minimizar os 

efeitos da interrupção das atividades acadêmicas e administrativas presenciais, auxiliadas 

por um fluxo contínuo de notícias a toda comunidade por meio de sites, e-mails e redes 

sociais, com informações precisas, oficiais e confiáveis. 

Dentre as várias ações institucionais de responsabilidade social, destacam-se: 

- Produção de um hotsite com todos os comunicados oficiais da instituição 

referente ao período da pandemia, dicas de prevenção, orientações em vídeos com 

profissionais especialistas, e perguntas e respostas; 

- Projeto Telessaúde, com canais que tiram dúvidas sobre a Covid-19, antes que as 

pessoas procurem o serviço de saúde. Foram quase 1,8 mil atendimentos em 90 dias de 

funcionamento. O serviço criado pela Unoeste, em parceria com a Prefeitura de 

Presidente Prudente, presta orientações à população sobre a Covid-19 por meio de 

chamadas via telefone, WhatsApp e e-mails. Com supervisão docente, a equipe é 

formada por estudantes do último ano dos cursos de Medicina e Enfermagem. O trabalho 

é realizado todos os dias, das 8h às 20h; 

- Apoio ao serviço de televigilância aos suspeitos e familiares de casos confirmados 

de Covid-19; 

- Campanha de incentivo à doação de sangue, com a participação de funcionários 

e alunos, contribuindo com os bancos de sangue da Santa Casa e Hospital Regional de 

Presidente Prudente; 

- Disponibilização da estrutura da universidade para eventual necessidade de 

enfrentamento da pandemia; 
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- Constituição de Comissão Permanente de Prevenção à Covid-19, que inclui 

médicos em sua composição; 

- Treinamentos remotos e apoio em campanhas de saúde, como a de vacinação 

contra a gripe Influenza, são feitos por meio de nossos cursos de saúde; 

- Doação de ambulâncias para a cidade de Jaú, onde a Unoeste possui campus. 

- Exames particulares de Covid-19, com desconto especial para alunos, 

funcionários Unoeste e familiares de primeiro grau (pais, irmãos, cônjuge e filhos) no 

Laboratório de Análises Clínicas da Unoeste. O atendimento ocorre de segunda a sexta-

feira, das 10h às 14h, com coleta de sangue realizada no sistema Drive-Thru, ou seja, não 

é preciso descer do carro para fazer o exame; 

- Voluntários do Programa Anjos da Unoeste e do curso de Gastronomia, em 

parceria com a Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente (Feapp), 

realizaram uma ação de produção, montagem e entrega de refeições a pessoas carentes 

de Presidente Prudente. A ação, com duração de 8 semanas, resultará em uma doação 

de quase 3 toneladas de alimentos a dezenas de entidades assistenciais do município; 

- Oferta de diversos cursos livres gratuitos à comunidade por meio da educação a 

distância (EaD) na quarentena; 

- + Conteúdo em casa: com palestras ao vivo pelo nosso canal do Youtube, com 

diferentes temas e profissionais; 

- Lives solidárias, com gastronomia e música, além de arrecadação de alimentos; 

- Campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene 

pessoal para entidades assistenciais; 

- Doação de álcool gel e sabonetes às instituições da cidade e região. No total 

foram 2.400 litros do produto que, além de atender às demandas internas, também 

tiveram como destino a doação para instituições como Hospital Estadual de Presidente 

Prudente, Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado e Lar São Rafael PP; 

- Diferentes canais de comunicação com a promoção de orientações visando 

prevenção e informação correta, em tempos de pandemia; 

- Distribuição de máscaras de tecido personalizadas para os nossos funcionários. 

- Fabricação de protetores faciais (face shield) para uso interno e externo de 

profissionais da saúde e de atendimento ao público, utilizados como parte dos 

equipamentos de prevenção contra o coronavírus; 



 
 
 
 
 

14 

 

- Fabricação de dispenser de pé fabricados pela Unoeste e instalados em pontos 

de acesso do público. De fabricação própria, a estrutura libera álcool gel através de um 

dispositivo acionado com os pés, evitando o tocar na embalagem. É uma segurança a 

mais na hora de higienizar as mãos, reduzindo o risco de contágio da Covid-19 e outras 

doenças; 

- Fabricação própria do produto químico de grande poder germicida, utilizado em 

tapete sanitizante; 

- Atendimento psicológico e psicopedagógico on-line para os nossos estudantes 

por meio do SUAPp e do Programa Anjos da Unoeste; 

- Apoio psicopedagógico aos alunos que estão em intercâmbio de estudos no 

exterior. 

 

3. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E O PROCESSO DE GESTÃO 
 

Mesmo nesse momento de distanciamento social, em razão da pandemia do novo 

Coronavírus (Covid-19), a CPA da Unoeste deu continuidade ao processo interno de 

avaliação institucional com o compromisso de contribuir com o processo de gestão e de 

qualidade dos serviços prestados pela IES. Os modelos de avaliação propostos pela CPA, 

totalmente on-line, possibilitou a continuação das atividades propostas no seu plano de 

trabalho. 

Com a participação dos alunos e professores, a CPA contribuiu para o 

aprimoramento das atividades da instituição, analisando as demandas da comunidade 

acadêmica diante dessa realidade emergencial e identificando os aspectos a serem 

aperfeiçoados.  

Em termos de autoavaliação institucional, foram realizados nesse momento de não 

presencialidade, atividades remotas, os seguintes processos: 

- Avaliação do Nível de Satisfação do Aluno com o Curso - 18 a 23/05/20 

- Avaliação do Nível de Satisfação do Aluno com o AVA - 18 a 23/05/20 

- Autoavaliação Docente - 18 a 25/06/20 
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- Questionário ao Professor de “Levantamento de Informações” relativas às 

ferramentas, funcionalidades e ambientes disponibilizados para a continuidade das aulas 

remotas no 2º semestre letivo - 13 a 15/07/20 

Alguns cursos de graduação aplicaram avaliações específicas junto aos 

professores e estudantes. 

Após a interpretação dos dados, relatórios estatísticos por curso/setor foram 

elaborados e enviados aos respectivos coordenadores e gestores da instituição, para 

análise dos resultados e planejamento de ações acadêmicas e estruturais que interfiram 

positivamente na formação do estudante nesse momento de atividades pedagógicas 

remotas em meios digitais. Os resultados dos processos de avaliação subsidiam, 

também, a elaboração do Plano de Retomada das Atividades Presenciais. 

 

4. PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS  
 

 

Com a possibilidade de retorno presencial gradual dos estudantes, professores e 

colaboradores no 2º segundo semestre de 2020, a Universidade do Oeste Paulista 

(Unoeste) planeja o seu Plano de Retomada das Atividades Presenciais. 

Com os órgãos representativos internos em permanente diálogo e com a 

observância e conscientização das decisões governamentais, a Unoeste equacionou as 

dificuldades advindas da Pandemia de Covid-19 com decisões para enfrentamento do 

desafio instalado. Prevaleceu a garantia da segurança física e mental da comunidade 

universitária com a compreensão da situação excepcional que estamos vivendo. Para 

minimizar o impacto da quarentena em nossas atividades e rapidamente nos adaptarmos 

à situação da pandemia, ideias e soluções variadas e flexíveis foram buscadas e seguidas 

para a assertividade das decisões institucionais. Assim, ao longo desse período crítico, a 

Universidade foi se preparando para uma atuação proativa de responsabilidade social, 

inserindo em sua rotina diária de trabalho a observância de critérios e protocolos 

sanitários, instrumentalizando adequadamente a comunidade interna e externa.  

Dessa forma, a Unoeste, com o aprendizado desenvolvido ao longo desse tempo, 

sente-se mais segura e confiante para a proposta de um Plano de Retomada das 
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Atividades Presenciais, para que o tão aguardado retorno ocorra de maneira segura e 

tranquila. 

4.1 CALENDÁRIO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 
 

Os cenários de retomada da Unoeste a seguir apresentados consideraram as 

orientações do Plano de Retorno da Educação/Plano São Paulo/Governo do Estado de 

São Paulo. As condições do retorno da educação e o avanço das etapas estão vinculados 

aos indicadores de saúde do Plano São Paulo. Atividades práticas/laboratoriais de 

concluintes do ensino superior e profissional podem ser realizadas de forma 

regionalizada, atendidos os indicadores de saúde. 

CENÁRIO 01 - 10/08 a 05/09 – Aula Presencial Remota 

CENÁRIO 02 - 08/09 a 21/09 - 35% Presencial 

CENÁRIO 03 - 22/09 a 05/10 - 70% Presencial 

CENÁRIO 04 - 06/10 - 100% Presencial 

O plano para a viabilização dos cenários 02, 03 e 04 está em fase final de 

construção atendidas as particularidades institucionais e regionais. 

 

4.2  PROTOCOLO SANITÁRIO 
 

A Universidade do Oeste Paulista, mantida pela Associação Prudentina de 

Educação e Cultura, em atendimento às determinações do SESMT (Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), apresenta o plano 

de ação com políticas e procedimentos de orientação à comunidade acadêmica dos 

campi de Presidente Prudente, Jaú e Guarujá como forma de prevenir possíveis contágios 

da COVID -19 na instituição evitando, assim, a disseminação na comunidade interna e 

externa. 

Segundo o Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas Instituições 

Federais de Ensino, instituído pela Portaria nº 572, de 1º de julho de 2020, Ministério da 

Educação, ficam estabelecidas as diretrizes de distanciamento social coletivo em 

ambientes acadêmicos, além de medidas de prevenção ao novo coronavírus. 



 
 
 
 
 

17 

 

Segundo a Nota Técnica Pública CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020, de 08 de 

abril de 2020, em seu item 4, pg. 04, está descrito: “O vírus é transmitido pelo contato 

próximo com pessoas infectadas (como toque ou aperto de mão) ou por meio de tosse, 

espirro, catarro e gotículas de saliva de pessoas infectadas. O vírus também pode ser 

transmitido ao tocar objetos ou superfícies contaminadas, seguido do toque à boca, nariz 

ou olhos”.  

Com base no Ofício Circular SEI nº 1088/2020/ME, de 27.03.2020, da 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério da Economia, orientações gerais aos 

trabalhadores e empregados em razão da Pandemia da Covid-19 foram aplicadas à 

realidade dos diversos setores da instituição como medidas de caráter geral e obrigatório 

no ambiente de trabalho. 

Medidas de Proteção e Prevenção à Covid-19 aplicáveis no período de retomada 

das aulas presenciais: 

- Adoção de medidas institucionais para manter o distanciamento de 1,5 m entre os 

alunos;  

- Os alunos deverão utilizar máscaras de tecido ou TNT em todos os ambientes 

acadêmicos; 

- Será realizada aferição de temperatura corporal de todos os alunos, através do 

uso de termômetros digitais infravermelhos (sem contato). Será considerada febre valor 

maior ou igual a 37,8 graus Celsius; 

- Será disponibilizado álcool gel 70% por meio de dispenser nos corredores e totem 

com acionamento nos pés nas entradas dos blocos, evitando contato com as mãos; e 

sabonete líquido nos sanitários; 

- Será disponibilizado tapete sanitizante com solução bactericida para que todos os 

alunos possam higienizar os calçados. Esse tapete deverá ser umidificado 

constantemente com o produto, pela equipe da limpeza. Os alunos deverão friccionar os 

calçados no tapete úmido para a desinfecção e novamente friccionar em outro tapete 

seco que estará em seguida; 
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- Realizar o procedimento de higienização das mãos com a utilização de água e 

sabão em intervalos regulares e, quando isso não for possível, utilizar Álcool 70% 

disponível em dispenser nos corredores dos blocos da instituição. Importante: O álcool 

70% não deve substituir a higienização regular das mãos e deve ser utilizado de maneira 

consciente por cada aluno; 

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, copos, talheres, materiais de escritórios, 

livros e afins; 

- Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e 

relógios; 

- Evitar contatos mais próximos como abraços, beijos e apertos de mão; 

- Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos; 

- Não manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios; 

- As salas de aula serão organizadas com espaçamento de 1,5 metros entre as 

carteiras e com sua capacidade reduzida, respeitando o distanciamento seguro; 

- Será privilegiada a ventilação natural nas salas de aula. No caso de aparelho de 

ar condicionado, não recircular o ar; 

- O setor de Higiene e Limpeza irá intensificar a limpeza e desinfecção manual e 

mecanizada molhada e úmida das salas de aula e áreas comuns previamente, com 

solução desinfetante bactericida (quartanário de amônio e polihexametileno biguanida) e 

álcool 70%; 

- Será realizada a desinfecção manual e mecanizada molhada e úmida das 

carteiras, mesas, lousa, maçanetas etc. Com solução desinfetante bactericida 

(quartanário de amônio e polihexametileno biguanida) e álcool 70%, diariamente após o 

término de cada período de aulas; 

- A limpeza e desinfecção dos sanitários, corrimões, maçanetas, terminais de 

atendimento, elevadores, mesas e cadeiras do refeitório, acontecerão três vezes por 

período; 
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- Priorizar atendimentos agendados via ramal, whatsapp e plataformas de acesso 

às secretarias, coordenações e atendimento ao aluno a fim de evitar aglomerações; 

- Cada professor deverá promover medidas para diminuir a intensidade e a duração 

do contato pessoal entre os alunos quando possível. Importante: Em casos de dúvidas 

deverão comunicar imediatamente o SESMT através dos ramais 1067/2064, cujos 

técnicos estarão disponíveis para ajudar; 

- O restaurante universitário deverá permanecer fechado ao público e continuar 

fornecendo apenas marmitas através do endereço http://www.unoeste.br/ru ou através do 

ramal (18) 3229-3203 / 2159 com pedidos das 9 às 10horas. (Obs: Aguardar liberação de 

bares e restaurantes); 

- Os alunos que apresentarem sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda 

recente do olfato ou paladar, deve comunicar imediatamente a Instituição; 

- Será desenvolvido o ensino na modalidade remota para os alunos que estiverem 

nas seguintes situações: acima de 60 anos de idade; portadores de doenças crônicas 

(hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, 

deficiência imunológica e obesidade mórbida); tratamento com imunossupressores ou 

oncológico; gestantes e lactantes; responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas 

com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, ou de vulneráveis; 

- Deverão ser elaborados relatórios situacionais pelos coordenadores dos cursos 

que retomarem as atividades presenciais, como instrumento de monitoramento e 

avaliação do retorno das atividades e direcionados aos Pró-reitores. 
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5. ANEXO 
 
Documentos serão anexados a este Termo Aditivo com a demonstração do Plano 

de Retomada das Atividades Presenciais na Unoeste, considerando as decisões de 

orientação do calendário de reabertura das escolas a serem tomadas pelos órgãos 

governamentais federais e estaduais, conforme os indicadores de saúde. 

 


