PLANO DE
RETOMADA DAS
AULAS PRESENCIAIS
Em busca de promover um retorno, mesmo que de forma
gradual, à comunidade acadêmica, a partir do segundo
semestre de 2020, a Universidade do Oeste Paulista (Unoeste)
apresenta o seu Plano de Retomada das Aulas Presenciais.
Em razão da pandemia do novo coronavírus, o mundo teve
que reaprender a viver seguindo novos comportamentos
para auxiliar na prevenção da disseminação da Covid-19.
A universidade está preparada para receber seus alunos,
professores e demais colaboradores priorizando sempre o
bem-estar e a qualidade do ensino e do trabalho.
Assim, temos atuado de maneira muito proativa desde o
primeiro semestre deste ano, em benefício do público interno
e também externo, porque não deixamos de desenvolver
ações de responsabilidade social.
Aqui, você vai ficar por dentro dos cenários da retomada,
seguindo as orientações das autoridades de saúde e
governamentais, bem como os procedimentos que a
universidade já implantou, com treinamento às suas equipes
para que essa tão aguardada volta aconteça de maneira
segura e bastante tranquila.

CALENDÁRIO PARA O
2º SEMESTRE DE 2020

03 a 07 | AGOSTO
SEMANA DE FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS

03 | AGOSTO
INÍCIO DAS AULAS DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

10 | AGOSTO
INÍCIO DAS AULAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
(PRESENCIAL REMOTO)

10 | AGOSTO
INÍCIO DAS AULAS DOS CURSOS TÉCNICOS
(PRESENCIAL REMOTO)

10 | AGOSTO
INÍCIO DAS AULAS DOS CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU
(PRESENCIAL REMOTO)

CENÁRIOS DA
RETOMADA DAS AULAS
PRESENCIAIS

CENÁRIO 01

CENÁRIO 02

10/08 a 05/09

08/09 a 21/09

AULAS REMOTAS
EM MEIOS DIGITAIS

ATÉ 35%
PRESENCIAL

CENÁRIO 03

CENÁRIO 04

ATÉ 70%
PRESENCIAL

ATÉ 100%
PRESENCIAL

22/09 a 05/10

(AULAS REMOTAS EM MEIOS
DIGITAIS PARA OS DEMAIS)

(AULAS REMOTAS EM MEIOS
DIGITAIS PARA OS DEMAIS)

06/10

* Cenários previstos conforme o plano de flexibilização do Governo do estado de São Paulo.
** As atividades práticas serão programadas pela coordenação de cada curso, que ficará
responsável por comunicar os alunos com antecedência.

PROCEDIMENTOS PARA
RETOMADA DAS AULAS
PRESENCIAIS
A Associação Prudentina de Educação e Cultura (Apec),
mantenedora da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste),
em atendimento às determinações do Sesmt (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho), apresenta os procedimentos para a retomada das
aulas presenciais, com orientações aos alunos e
colaboradores dos campi de Presidente Prudente, Jaú e
Guarujá, bem como população em geral como forma de
prevenir possíveis contágios da Covid-19 na instituição.
Segundo o Protocolo de Biossegurança para retorno das
atividades nas Instituições Federais de Ensino, publicado pelo
Ministério da Educação (MEC) em Julho de 2020, que trata de
diretrizes de distanciamento social coletivo em ambientes
acadêmicos, além de medidas de prevenção ao novo
coronavírus: a Nota Técnica pública CSIPS/GGTES/ANVISA Nº
01/2020 de 08 de abril de 2020 e atualizada em 25 de junho de
2020, que apresenta as orientações para a prevenção e o
controle de infecções pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2) em
instituições de acolhimento e o Ofício Circular SEI nº
1088/2020/ME de 27 de março de 2020 da Subsecretaria de
Inspeção do Trabalho, Ministério da Economia, que trata de
orientações gerais aos trabalhadores e empregados em razão
da pandemia da Covid-19, onde foi aplicada a realidade dos
diversos setores da instituição como medida de caráter geral
e obrigatório no ambiente de trabalho.
Dessa forma, seguem os procedimentos que já estão sendo
adotados pela Unoeste e serão reforçados na retomada das
aulas presenciais.

PROCEDIMENTOS PARA
RETOMADA DAS AULAS
PRESENCIAIS

▶ Todos devem adotar
medidas de
distanciamento
interpessoal de 1,5 metro.

▶ Todos deverão utilizar
máscaras de tecido ou
TNT nos ambientes
acadêmicos.

▶ Será realizada aferição
de temperatura corporal
de todos, através do uso
de termômetros digitais
infravermelho (sem
contato). Será
considerado febre valor
maior ou igual a 37,7 ºC.

▶ Será disponibilizado
álcool gel 70% através de
dispenser nos corredores
e totem com
acionamento nos pés,
evitando contato com as
mãos, nas entradas dos
blocos.

ÁLCOOL
GEL

PISE
AQUI

▶ Será disponibilizado
tapete sanitizante com
solução bactericida para
que todos possam
higienizar os calçados nas
entradas dos blocos.

▶ Realizar o procedimento
de higienização das mãos
no banheiro, com a
utilização de água e
sabonete líquido, em
intervalos regulares.

IMPORTANTE: Esse tapete
será umidificado
constantemente com o
produto, pela equipe da
limpeza. Todos deverão
friccionar os calçados no
tapete úmido para a
desinfecção e novamente
friccionar em outro
tapete seco que estará
posicionado em seguida.

IMPORTANTE: O álcool
70% não deve substituir a
higienização regular das
mãos e deve ser utilizado
de maneira consciente
por todos.

▶ Será privilegiada a
ventilação natural nas
salas de aula. No caso de
aparelho de ar
condicionado, não
recircular o ar.
▶ Será realizada a
desinfecção manual e
mecanizada molhada e
úmida das carteiras,
mesas, lousa, maçanetas
etc... Com solução
desinfetante bactericida
(quaternário de amônio e
polihexametileno
biguanida) e álcool 70%,
diariamente após o
término de cada período
de aula.

3x

▶ A limpeza e desinfecção
dos sanitários, corrimãos,
maçanetas, terminais de
atendimento, elevadores,
mesas e cadeiras do
refeitório, ocorrerão três
vezes por período.
▶ O restaurante
universitário deverá
permanecer fechado ao
púbico e continuar
fornecendo apenas
marmitas através do site
http://www.unoeste.br/ru
ou através do telefone
(18) 3229-3203 / 2159 com
pedidos das 9h às 10h.
(Obs: Aguardar liberação
de bares e restaurantes)

▶ As salas de aula serão
organizadas com
espaçamento de 1,5 metro
entre as carteiras e com
sua capacidade reduzida,
respeitando o
distanciamento seguro.
▶ 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 (quaternário
de amônio e
polihexametileno
biguanida) e álcool 70%.
▶ 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, devem
comunicar
imediatamente a
Instituição.

▶ Deverão ser elaborados
relatórios situacionais
pelos coordenadores dos
cursos que retomaram as
atividades, como
instrumentos de
monitoramento e
avaliação do retorno das
atividades e direcionados
aos Pró-reitores.

▶ Cada professor deverá
promover medidas para
diminuir a intensidade e a
duração do contato
pessoal entre os alunos,
quando possível,
orientando também para
que evitem aglomerações
na entrada e saída das
salas de aula.
IMPORTANTE: Em casos
de dúvidas, comunique o
Sesmt imediatamente
através dos ramais 1067 /
2064, que os técnicos
estarão disponíveis para
ajudar.
▶ Priorizar atendimentos
agendados via ramal,
WhatsApp e plataformas
de acesso nas secretarias,
coordenações e
atendimento ao aluno,
a fim de evitar
aglomerações.

▶ Será considerado o
ensino remoto 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;
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.

RECOMENDAÇÕES
▶ Não compartilhar
objetos de uso pessoal,
copos, talheres, materiais
de escritórios, livros e
afins.
▶ Evitar contatos mais
próximos como abraços,
beijos, apertos de mãos e
rodas de conversas.
▶ Manter o cabelo preso e
evitar usar acessórios
pessoais, como brincos,
anéis e relógios.

▶ Não manusear celulares
e bolsas dentro dos
laboratórios.

▶ Evitar tocar a boca, o
nariz e os olhos com as
mãos.

▶ Se possível, aferir a
temperatura corporal
antes de sair de casa. Caso
apresente temperatura
acima de 37,7ºC, queixas,
sintomas ou suspeita de
Covid-19, procure um
serviço de saúde e avise a
coordenação do curso.

PROCEDIMENTOS JÁ
REALIZADOS NOS CAMPI
DA UNOESTE

Utilização de EPIs pelos colaboradores

Totem de álcool gel nas entradas dos prédios

Trabalho de higienização e limpeza intensificado

Sinalização externa para evitar aglomeração

Setores da universidade devidamente sinalizados

Frequente desinfeção dos ambientes

Orientações sobre a utilização correta de bebedouros

Aferição de temperatura na entrada dos blocos

Orientações aos colaboradores para uso de EPIs

Protocolos adotados em propostas do 1º semestre

