
PROTOCOLO DE
RETORNO ÀS AULAS

PRESENCIAIS
O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná pensando no seu valor fundamental - GENTE É
TUDO PRA GENTE, apresentamos o presente documento, no qual constam protocolos a

serem adotados a partir do retorno de nossas aulas presenciais, dado a melhoria do

cenário da pandemia no Estado de Rondônia e no município de Ji-Paraná.

O retorno das nossas aulas presenciais está em consonância com o processo de transição

da estratégia de Distanciamento Social Ampliado para o Distanciamento Social Seletivo

adotada em nosso país, estados e municípios. Além disso, todas as orientações aqui

presentes estão em consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde e

do Ministério da Saúde, bem como de autoridades regionais e municipais.

Sendo assim, ao longo deste documento estão descritos os protocolos de retorno as aulas

presenciais para alunos, professores e técnicos-administrativos.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Com a melhoria do cenário da pandemia no Estado e no município de Ji-Paraná e ainda,

seguindo os decretos vigentes do Estado, o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná -

UniSL Ji-Paraná, se prepara para retornar as aulas presenciais de forma gradual e

escalonada, adotando o modelo Presencial e/ou Remoto que consistirá em aulas

presenciais transmitidas em tempo real para os alunos que estiverem participando da aula

de casa ou de onde estiverem.

Para tanto, o UniSL Ji-Paraná adotará um modelo de rodízio de presencialidade na

instituição, com a lotação máxima de 50% dos alunos. Além de reorganizar as salas de aula

de modo que cada aluno fique em uma distância mínima de 1,50m de cada um. E para

garantir que a IES não tenha a lotação sobressalente ao preconizado, será disponibilizado

um formulário de inscrição no portal do aluno (BLUE), nas disciplinas que o aluno estiver

inscrito, para participar da aula de forma presencial.

Ressaltamos que o UniSL Ji-paraná seguirá todos os protocolos de segurança, controle e

prevenção da COVID-19, de acordo com as devidas medidas com base nas orientações da

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) para garantir a

segurança dos nossos alunos, colaboradores, professores e a comunidade.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Decreto Estadual Nº 26.134, de 17 de junho de 2021

Art. 1° Fica determinada a implementação de medidas locais para o enfrentamento

da pandemia por parte dos municípios do estado de Rondônia, observadas as regras

sanitárias gerais e levando em consideração o cenário vivenciado por cada

localidade.

 

 Art. 12. A retomada das aulas nas escolas municipais e nas instituições privadas

ficará a critério de cada Gestor Municipal, com o devido Plano de retomada,

atendidas às diretrizes estabelecidas pelas notas técnicas da AGEVISA.
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NESTE DOCUMENTO CONSTA ORIENTAÇÕES PARA TODA A
COMUNIDADE ACADÊMICA

Figura 1. Protocolos presentes neste documento.



Colaboradores

Alunos

Todos

É obrigatório o uso de máscara cobrindo a boca e

o nariz  em todo o trajeto para a instituição e no

ambiente institucional, conforme orientação da

autoridade sanitária. Vale ressaltar que a máscara

é um item pessoal e intransferível, não podendo

ser compartilhada. Deve ser trocada sempre que

estiver úmida. Portanto, traga sempre máscaras

limpas em sua bolsa.

1.1 Acesso ao Campus

O acesso dos colaboradores tecnico-

administrativos e professores acontecerão por

meio do acesso ao estacionamento.

O acesso os alunos ocorrerão através da entrada

principal (Prédio A).
 

01 Protocolo de saúde
e Bem-estar

Atenção
Os acadêmicos não poderão trazer

acompanhantes para o ambiente institucional.
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O UniSL Ji-Paraná disponibilizará álcool 70% em
gel em dispensers ao longo de toda unidade,

devidamente identificado por placas de
orientação.

Ainda na entrada do campus, o aluno deverá limpar a

sola dos calçados com a solução química

disponibilizada em pontos de acesso.

Será realizada a aferição da temperatura corporal por

um colaborador capacitado antes de ingressar na

instituição. Quem estiver com temperatura corporal

acima de 37,3ºC e/ ou mostrar sintomas gripais será

impedido de entrar e será orientado a procurar uma

unidade de saúde .

Conscientização sobre os hábitos de higiene

pessoal. Atentar-se aos quadros de avisos,

cartazes, banners que contém as orientações

sobre prevenção e proteção da Covid-19;

Colaboradores devem participar de treinamento

de biossegurança que é oferecido e realizado pelo

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSL

Ji-Paraná;

1.2 Etiqueta social
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Cada colaborador terá acesso a um kit de

higienização (papel-toalha e álcool 70%) para

usar em seus equipamentos (computador,

mouse, teclado e telefone);

Ao utilizar os bebedouros, recomenda-se limpar

as mãos, as torneiras e usar seu próprio copo ou

squeeze - Não será permitido usar a boca;

Os utensílios (copos, talheres...) não devem ser

compartilhados, são pessoais e intransferíveis;

O distanciamento social deve acontecer nas salas de

aula, reunião e auditório, é recomendado que para

reuniões com a participação de um grande número

de pessoas seja feita por videoconferência

Atenção

Uso de máscara
Higienização
Distanciamento social
(mínimo de 1,5m ou de
acordo com a legislação local)

Em toda e qualquer situação,
o que é essencial:

Limpeza diária mais intensa nos ambientes antes

e após o uso em ca da período;

 Higienização com álcool 70% em ambientes com

maior fluxo de pessoas (maçanetas, corrimãos,

escadas, interruptores, controles remotos, entre

outros);

Criação de cartazes e banners explicativos

orientando distanciamento e utilização clara

para higienizar das  com álcool gel

imediatamente.

Higienização das salas de aula considerando

limpeza de pisos e carteiras com água sanitária;

Sempre que possível os ambientes serão

mantidos com ventilação natural;

1.3 Higienização e Sanitização dos
ambientes institucionais

Borrifar nas paredes solução de água com

hipoclorito, na altura mínima de 1,80m. Esta

medida pode ser reservada para ambientes de

alto fluxo como copas, banheiros, etc...

Restrição para acesso de visitantes: somente

será liberada a entrada se estiver de acordo com

a regulamentação e protocolo da Unidade

Escritório;

Foi Instalado, em cada prédio e ambientes de

trabalho administrativo e corredores dos prédios

pontos de higienização com álcool em gel com

orientações;

A manutenção do ar-condicionado está sendo

realizada com maior frequência;

Será bloqueado ambientes sem uso para evitar a

circulação, mesmo assim, esses espaços devem

ser limpos periodicamente;

Não realizar varredura dos ambientes, evitando

assim a suspenção de partículas do piso;

Limpeza das salas de aula e laboratórios antes e

após a utilização;

O próximo grupo de alunos e docentes só poderá

ingressar em espaço anteriormente utilizado,

após a equipe responsável pela limpeza ter

higienizado o local; 

Os colaboradores ficam responsáveis pela

higienização pessoal e dos objetos utilizados

antes e após a sua manipulação;

Orientação pela equipe de vigilantes e auxiliares

de apoio sobre medidas de restrição, uso de

máscaras e de higiene na entrada dos prédios;

Não são permitidos pufes, tapetes, vasos, entre

outras peças de decoração, o que diminui a

existência de superfícies que acumulem

partículas contaminadas;

Usar ventilação natural sempre que possível,

dessa forma orientamos para manter janelas e

portas abertas.
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1.4 Biblioteca

A Biblioteca Santa Bárbara atenderá a comunidade

acadêmica com vínculo ativo com o Centro

Universitário São Lucas Ji-Paraná em regime de

escala, com horário reduzido e mediante

agendamento, respeitando as exigências dos

decretos governamentais e as determinações

específicas do UniSL. 

Porta de entrada/saída da Biblioteca: a trava da

porta estará fixada na posição aberta no horário

de funcionamento da biblioteca, evitando que as

pessoas façam uso das mãos para abri-la.

Higienização: ao adentrar o ambiente o usuário

deverá higienizar as mãos com álcool em gel

70%.

Máscara: uso obrigatório por todas as pessoas.

Distanciamento: manter uma distância mínima

de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas.

Limpeza: Ocorrerá diariamente no espaço físico,

móveis, equipamentos de trabalho e acervo;

Ar condicionado: todos os aparelhos de ar

condicionado da biblioteca passaram por

limpezas mensalmente;

A equipe da Biblioteca atenderá os seus usuários de

forma segura, fazendo o uso de máscara, álcool gel

70% e mantendo o distanciamento mínimo entre

pessoas. 

Demais ambientes da biblioteca como salas de

estudo em grupos e computadores de

pesquisa/consulta permanecerão isolados até que

novas sanções de flexibilização de

contingenciamento seja decretada.

Para acessar obras da biblioteca, serão adotadas as

seguintes medidas de segurança:

O espaço físico da Biblioteca atenderá as seguintes

prerrogativas:

Balcão de Atendimento: terá demarcações no

piso, a fim de delimitar espaços mínimos de

distanciamento, além de álcool em gel 70% a

disposição para uso;

Acervo físico: Apenas colaboradores da

biblioteca terão acesso ao acervo a qual este

estará em Isolamento com fita zebrada.

 Dados pessoais: 

- Nome completo; 

- RA (número de matricula); 

-E-mail. 

 Da obra solicitada deve enviar os dados: 

1.4.1 Empréstimos de Livros físicos

Os Empréstimos serão através de agendamento. O

usuário deverá enviar e-mail com pelo menos 24h de

antecedência (válido para dias úteis) para:

biblioteca@saolucasjiparana.edu.br contendo:

- Autor;

- Título;

- Número de chamada. 

1.4.2 Retirada dos Livros físicos

Para retirada, os usuários devem aguardar

confirmação por e-mail, onde será informado a data

e horário a ser retirado. Assim deve dirigir-se ao

balcão de atendimento da biblioteca na data

agendada. Informar seu RA (número de matricula) e

Nome completo. Somente o próprio usuário que

pode retirar o livro.

mailto:biblioteca.santabarbara@saolucas.edu.br
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Ao usuário entregar o exemplar, este será

higienizado com álcool em gel 70% e papel

toalha.

Em seguida, será colocado em uma sala

reservada, sinalizando com a data de devolução.

Os materiais devolvidos ficarão em quarentena

por 5 dias e, após esse período, serão

higienizados antes de serem incorporados ao

acervo para novos empréstimos.

1.4.3 Devolução dos Livros físicos

Não precisa agendar as devoluções. Basta dirigir-se

ao balcão de atendimento na data estipulada para

devolução, respeitando o distanciamento mínimo de

1,5m entre as pessoas. 

A devolução dos exemplares seguirá as premissas:

1.

2.

3.

1.4.4 Renovação e Reserva de livros

Se precisar, você poderá renovar o livro na própria

Biblioteca ou através da página da Biblioteca

(http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.

php), no link “Meu Pergamum” mediante Login (RA)

e senha, renovação online somente poderá ser

realizada até 5 vezes consecutivas observando a

data de entrega. Caso a obra tenha alguma reserva o

usuário não poderá renová-la.

A reserva de livros pode ser realizada na própria

Biblioteca ou através da página da Biblioteca em

“Meu Pergamum”. Mediante Login e senha.

Fica proibido a aglomeração nos corredores da

instituição;

Deve-se manter o distanciamento mínimo de

1,5m (um metro e meio) entre cada indivíduo;

Circular somente nos ambientes em que ocorra a

aula ou atividade prática, evitando-se outros

setores;

Tão logo seja encerrada a aula ou atividade

prática, o aluno deve deixar as dependências da

instituição;

1.5 Circulação no ambiente institucional Para ingressar nos ambientes de atendimento,

como a CEAL (Central de Atendimento ao aluno),

coordenações de curso e outros os alunos devem

priorizar pelo agendamento prévio, evitando

assim aglomeração desnecessária; 

Os atendimentos administrativos serão,

prioritariamente, por meio digital. Caso o serviço

exija a presença do aluno, é necessário agendar

previamente pelos canais oficiais de

atendimento digitais.
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2.1 Sala de aula

As salas de aula estão preparadas para receber uma
quantidade de alunos que permite o distanciamento
de 1,5m entre as carteiras. Dessa forma, é
recomendado que quando houver trabalhos e/ou
estudos em grupos, o distanciamento de 1,5m seja
mantido entre os alunos.

O uso da máscara é obrigatório em todo ambiente
institucional, assim não será permitido a retirada das
máscaras enquanto os alunos e/ou professores
estiverem em sala e em qualquer ambiente
institucional.
Os intervalos das aulas do período noturno serão
alternados, de modo a não causar aglomeração nos
corredores. Assim, as turmas organizadas para
cumprir o intervalo das 20h15min as 20h30min e
turmas cumprindo das 20h35min às 20h50min.

As aulas práticas serão organizadas com divisão

das turmas em grupos, de forma a possibilitar o

distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e

meio) entre pessoas;

Os laboratórios que não permitam tal

distanciamento poderão ter seus materiais

remanejados e usados em ambientes de

campanha (salas maiores planejadas para esse

momento), desde que essa mudança não

implique prejuízos pedagógicos ou danos à

saúde de professores, técnicos e alunos;

Deve ser realizada a rigorosa higienização das

mãos, uso obrigatório de máscaras, luvas, toucas

descartáveis, cobrindo todo cabelo e orelhas,

jaleco, sem uso de adornos;

Limpeza dos materiais e equipamentos com

álcool 70% ocorrerá pelo próprio acadêmico ou

docente/preceptor após utilização;

É proibido o uso de celulares e bolsas dentro dos

laboratórios e clínica de fisioterapia;

A equipe técnica está encarregada em limpar e

desinfetar equipamentos e maquinários

coletivos após a utilização;

Em todas as aulas práticas e práticas de estágio

devem ser respeitadas as orientações constantes

neste Protocolo.

02 Protocolo pedagógico
- Aluno

As aulas nos laboratórios e na Clínica de

Fisioterapia serão realizadas presencialmente,

mediante cronograma e planejamento,

considerando a necessidade de intervalos entre

uma aula e outra, oportunizando as condições

necessárias para a correta higienização de

espaços e materiais, e evitando ao máximo a

aglomeração de pessoas;

2.2 Laboratórios
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Os professores poderão frequentar e usufruir do
ambiente do espaço docente, no entanto
durante todo o tempo que estiver no ambiente
deve-se observar o distanciamento social e
manter o uso de máscaras.
Para utilizar as salas de TI o professor deverá
realizar o agendamento prévio com a secretária
das coordenações.

3.3 Acesso ao Espaço Docente e Salas de
Tempo Integral (TI)

Fica proibido a aglomeração nos corredores da

instituição;

Deve-se manter o distanciamento mínimo de

1,5m (um metro e meio) entre cada indivíduo;

Dar preferencia pela circulação nos ambientes

em que ocorra a aula ou atividade prática,

evitando-se outros setores;

Tão logo seja encerrada a aula ou atividade

prática, o professor deve deixar as dependências

da instituição;

Os atendimentos administrativos ocorrerão,

prioritariamente, por meio digital. Caso o serviço

exija a presença do professor, é necessário

agendar previamente pelos canais de

atendimento.

3.1 Circulação no ambiente institucional

03 Protocolo pedagógico
- Professor

Para acesso as coordenações de curso deve-se

manter o distanciamento social recomendado, e

evitar aglomeração.

3.4 Acesso as coordenações de curso 

O Naped realizará atendimentos de orientação e

apoio técnico/pedagógico de forma presencial

e/ou virtual, respeitando o distanciamento e

evitando aglomerações;

Mediante solicitação prévia, disponibilizará

materiais de apoio para execução das aulas.

3.2 Acesso ao Núcleo de Apoio Pedagógico
e Experiência Docente - NAPED

Os professores ao chegarem no campus devem

se dirigir as suas respectivas salas para evitar a

circulação de pessoas nos corredores;

Todo material tecnológico estará devidamente

instalado na respectiva sala de aula que o

professor estiver alocado;

Deve-se manter o cuidado em relação ao não 

 compartilhamento de objetos, tais como:

canetas e materiais didáticos;

Priorizar sempre, a disponibilização do material

de aula (textos, listas de exercícios)  em

ambiente virtual.

3.5 Permanência em sala de aula -
professores
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As mesas de trabalho terão o distanciamento

mínimo de 1,5m para segurança do colaborador;

Os ambientes que fazem atendimento ao público

serão organizados, quando necessário, com

marcações no piso, a fim de delimitar espaços

mínimos de distanciamento; 

Locais como Biblioteca, Secretaria e Recepção

terão marcação no chão para distanciamento;

A ventilação deve ser natural, sempre que

possível;

O horário de lanche ou descanso deve ser

previsto conforme orientações para evitar

aglomerações.

4.1 Ambiente de Trabalho

O trabalho em home office acontecerá para

gestantes durante todo o período gestacional

enquanto durar a pandemia, seguindo as

diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº

01/2021 do GT Nacional COVID-19 e Lei nº 14.151

de 12 de maio de 2021;

Os colaboradores terão suas atividades nas

estações de trabalho correspondentes a suas

atividades nas dependências da instituição;

Paramentação dos EPIs e limpeza do ambiente

de trabalho;

O uso adequado dos itens de biossegurança,

tempo de vida útil de cada EPI;

Descarte correto após o uso.

É orientado que seja realizado em horário

previamente agendado, para evitar

aglomerações. 

Os colaboradores passam por treinamento e

orientações sobre:

Para atendimento ao público: 

04 Protocolo Técnico
Administrativo

Os gestores de cada setor deverão planejar,

quando necessário, ajuste do layout do

ambiente de trabalho para evitar que as mesas

que não respeitem a distância mínima. 

Guardiões do clima apoiarão no monitoramento

deste protocolo. 



Os atendimentos psicopedagógicos e psicológicos serão permanentes, com atendimento em horário

marcado, de forma remota ou presenciais;

Estão sendo planejadas atividades lúdicas e com fim psicológico, respeitadas as normativas

anteriores, para reinserir os professores, alunos e colaboradores no cenário acadêmico de pós-

pandemia;

Aumentar a provisão de saúde mental e serviços de apoio psicossocial que abordam estigmatização/

discriminação e apoio aos professores, técnicos-administrativos, acadêmicos e suas famílias no

enfrentamento das incertezas contínuas da pandemia; 

Promoção de reflexões, por meio de lives (interinstitucionais) sobre as “incertezas” para a

comunidade acadêmica e civil. As incertezas sobre a segurança, transmissão, distâncias corretas,

entre outros fatores, podem gerar a ansiedade; então, o melhor é conversar; 

Ampla divulgação da Ouvidoria e Fale Conosco (como caixa de sugestão virtual), pois participação

coletiva pode promover bem-estar, gerar segurança e confiança no trabalho;

As campanhas motivacionais devem ser constantes (tanto gerais como específicas) em todos os meios

de comunicação, para lembrar que a IES está preocupada com o bem-estar de todos.

05 Atenção Psicológica / Psicossocial
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