OLÁ ALUNO!
A Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) retorna às suas atividades
presenciais em fevereiro de 2021.
A volta está baseada no decreto municipal nº 5.233/2021, expedido
no dia 13 de janeiro deste ano.
Neste momento de pandemia provocado pelo novo coronavírus, a
Univás preparou este documento que explica em detalhes o plano
para retorno das aulas presenciais.
Importante ressaltar, que a Universidade elaborou um Protocolo
de Biossegurança para retorno das aulas presenciais com base nos
mesmos procedimentos de Instituições Federais de Ensino (versão
de julho de 2020).
Toda a organização e cuidado foram providenciados para garantir
a segurança de toda a comunidade acadêmica.

É MUITO BOM

ter vo cê
de volta!

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA
Vários cuidados individuais e coletivos devem ser observados pelos
alunos da Univás.
> Procedimentos dentro da Instituição:

Uso obrigatório de máscaras de proteção facial.

Manter distância de 2 (dois) metros entre as pessoas nas áreas comuns.

O aluno passará por aferição de temperatura corporal. Não será permitida a entrada e permanência nas instalações, caso a temperatura da
pessoa esteja acima de 37,8º.

O aluno terá sempre disponível para higienização álcool gel 70º ou
outro produto, devidamente aprovado pela ANVISA.

Haverá limitação máxima de pessoas nas salas de aula, secretaria acadêmica, biblioteca e demais espaços em comum.

Na sala de aula, o aluno deve manter espaço com 1,5 metro de distância.

Evite aglomerações na entrada e saída das aulas.
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Mantenha janelas e portas amplamente abertas.

Evite o uso de ventilador e ar condicionado.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como, lápis, caneta, borracha e demais itens que possam contribuir para a contaminação.

A biblioteca ficará fechada, sendo que as devoluções de livros e empréstimos serão feitas através de solicitação on-line e retirada na secretaria acadêmica. Importante: Os livros quando emprestados passarão
por higienização e entregues em sacos plásticos.

Não consuma produtos nas mesas da cantina. Esse espaço será isolado
e somente será permitida a compra dos itens. Importante: O consumo
deve ser realizado em outros espaços das unidades que tenham ventilação natural e que seja respeitado o distanciamento social.

Para sua segurança, a limpeza das salas de aulas será feita sempre em
contra turno, ou seja, aquelas que são utilizadas em um turno passarão
por processo de desinfecção no turno seguinte.

Observe os quadros de avisos com informativos de conscientização.
A comunidade acadêmica deve respeitar as normas de segurança e
prevenção contra a Covid-19.
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FIQUE ATENTO AOS PROCEDIMENTOS
ANTES E DURANTE AS AULAS
Foram realizadas algumas adequações para atendimento e recepção dos alunos
e demais membros da comunidade acadêmica no sentido de respeitar o distanciamento social e também para que os alunos sintam-se seguros ao acessar as
instalações.
> CAPACIDADE MÁXIMA
As salas de aula poderão comportar no máximo 25 alunos (dependendo de suas dimensões e características estruturais, respeitando o espaçamento entre os acadêmicos 1,5 metro). O mesmo ocorrerá em dependências de uso comum das Unidades, tais
como, bibliotecas, laboratórios, cantinas, entre outras. Todos os locais estarão informando a capacidade máxima permitida para aquele espaço físico.
No mês de fevereiro a previsão é que façamos a reposição de aulas práticas referentes
ao ano de 2020 e também atividades para alunos ingressantes. Conforme figura 1 é
possível verificar o espaçamento dentro das salas.

Figura 1 - Sala de Aula com espaçamento

Os outros ambientes também foram preparados para receber os candidatos durante o
processo seletivo, conforme apresentado nas figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Figura 2 - Entrada da Unidade Acadêmica - Dispenser
e comunicados

Figura 3 - Porta de entrada com comunicado

Figura 4 - Comunicado nos corredores

Figura 5 - Dispenser nas portas das salas de aula e
Administrativo
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Figura 6 - Dispenser nos corredores

Figura 7 - Comunicado de Prevenção nos quadros de
avisos

Figura 8 - Suporte para copos descartáveis e álcool em
gel próximo aos bebedouros

Figura 9 - Álcool em gel 70º dentro dos banheiros
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Conforme observado nas figuras, todas as instalações estão munidas de itens de prevenção e também de comunicação para as pessoas que estarão presentes durante as
aulas.
> SINTOMAS DE COVID-19

Febre

Tosse

Dificuldade
de respirar

Qualquer membro da comunidade acadêmica que apresente sintomas que caracterizem contágio por Covid-19 deve retornar para sua residência e também procurar um
médico, caso os sintomas se agravem.
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