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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA AULAS PRESENCIAIS: 
ACESSO E PERMANÊNCIA DOS DOCENTES E ESTUDANTES NA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Dom Alberto busca continuamente caminhos orientados pelos órgãos 

governamentais Federais, Estaduais e Municipais no combate à Covid-19. Com o 

progressivo retorno de professores e estudantes às atividades presenciais na Instituição, 

entendemos ser necessária a adoção de medidas para orientar e zelar pela comunidade 

acadêmica. Considerando o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) nº 

05/2020, o qual estabelece que a reorganização do calendário escolar deva levar em 

consideração a possibilidade de retorno gradual das atividades com presença física dos 

estudantes e profissionais da educação na unidade de ensino, seguindo orientações das 

autoridades sanitárias. Considerando que no referido parecer normativo do CNE/CP 

estabelece a obrigatoriedade de que seja assegurada a segurança sanitária nas unidades 

de ensino, reorganizando o espaço físico do ambiente escolar, bem como oferecendo 

orientações permanentes aos alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos 

físicos com os colegas, de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias 

 

Este protocolo regulamenta medidas de caráter geral, atendendo as medidas 

sanitárias recomendadas pelos órgãos, além disso as demais informações serão 

constantemente atualizadas para a comunidade acadêmica a medida que novos protocolos 

e decretos forem sendo publicados. 

 

Medidas preventivas gerais para todos os públicos que acessam e permanecem na 

Faculdade Dom Alberto e seus demais anexos: 

 

1) Acesso a Instituição: Os acessos a instituição poderá ocorrer conforme 

orientação dos professores das disciplinas práticas presenciais, sendo 

obrigatória a utilização de máscara de proteção facial (Anexo A) para entrada e 

permanência na Instituição, conforme Decreto Estadual nº 55.240 10/05/2020, 

atualizado pelo Decreto Estadual nº 55.285 31/05/2020 e Decreto Municipal nº 

10.635 de 30/05/2020. 
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2) Termometria:  Ao ingressar na instituição e nos prédios anexos é obrigatório 

medir a temperatura nas entradas dos prédios conforme o retorno das atividades 

presenciais. Se o acesso ao prédio não for autorizado em razão de a temperatura 

corporal estar igual ou superior a 37,8°C, o que indica febre, será orientado a 

procurar o serviço de referência para pacientes com suspeita de covid19, sendo 

em Santa Cruz do Sul o Hospital de Campanha no parque da oktoberfest. Os 

demais procedimentos e acompanhamentos médicos serão realizados sob a 

responsabilidade do aluno, devendo-se seguir estas orientações, até que a 

condição clínica da pessoa com febre seja esclarecida: 

a) mantenha uso de máscara de proteção facial, em tempo integral; 

b) mantenha distanciamento mínimo de 2 metros de outras pessoas; 

c) monitore sua temperatura corporal a cada duas horas, preferencialmente sem 

uso de antitérmicos; 

d) não compartilhe objetos pessoais com seus familiares; 

e) se nas próximas 24 horas você não tiver mais febre e não aparecerem novos 

sintomas gripais, como tosse, dor de garganta, dor no corpo, então você poderá 

retornar à Instituição no dia seguinte; 

f) se a febre persistir, procure atendimento médico na rede pública de saúde de 

seu município. 

 

3) Higienização das mãos:  É obrigatório higienizar constantemente as mãos 

(Anexo B) ao ingressar na instituição e durante a permanência. Para isso, a 

Instituição mantém dispenser e totens com álcool em gel 70% em diversos 

espaços de uso comum, além de os banheiros estarem equipados e com as 

orientações de uso afixadas. 

 

4) Uso de máscara de proteção facial: O uso de máscaras é obrigatório para 

ingressar e durante toda a permanência na Instituição, sendo recomendado 

trocá-la a cada 3 horas. Caso a máscara esteja umedecida antes deste período 
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também é indicado trocá-la, por isso é importante ter sempre máscara de 

proteção facial reserva consigo. 

 
5) Respeito às normas de distanciamento: Para ingressar, bem como durante a 

permanência na instituição, em todos os locais deve ser respeitado o 

distanciamento de 2 metros entre as pessoas. 

 
6) Cuidados gerais nos espaços compartilhados:  

a) Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel 70% antes 

de acessar ambientes compartilhados; 

b) Em locais de atendimento, usar máscara de proteção facial e manter o 

distanciamento de 2 metros entre as pessoas; 

c) Durante refeições ou lanches, acondicionar a máscara de proteção facial 

corretamente e manter o distanciamento de 2 metros entre as pessoas; 

d) Não compartilhar louças, talheres, copos, chimarrão nem qualquer outro 

alimento ou objeto de uso pessoal; 

e) Evitar contato com superfícies lisas, apenas o necessário; 

 f) Priorizar ambientes arejados; 

g) Evitar aglomerações; 

h) Por medidas de segurança, os bebedouros não estarão disponíveis para uso. 

 

7) Procedimento em caso de sintomas: Em caso de alguém apresentar sintomas 

como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, 

tremores e calafrios que não somem, dor muscular, dor de cabeça, perda recente 

do olfato ou paladar enquanto estiver na Instituição, a pessoa deve: 

a) Se a pessoa estiver na instituição Dom Alberto, deve-se pelo trajeto mais curto 

de saída da sala dirigir-se até a sala de isolamento (sala 112) para orientações 

gerais de acesso a rede de saúde. 

b) Procurar atendimento no hospital de campanha localizado no parque da 

oktoberfest, ou não sendo possível esse atendimento, deve-se retornar 

imediatamente para o município de sua residência, devendo comunicar a rede 

de saúde e isolar-se por 24 horas; 
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c) A instituição Dom Alberto comunicará a rede de saúde do município sobre a 

ocorrência de casos suspeitos, para que seja investigado seu vínculo com 

outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar essa 

informação à vigilância municipal. No caso de trabalhadores e alunos que 

residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 

município de residência; 

d) Caso os sintomas persistam, procurar atendimento médico na rede de saúde 

de seu município; 

e) Se for atendido e nada constatado e os sintomas não persistirem, poderá 

retornar às aulas após 24 horas com a devida autorização da área da saúde 

e do COE-E Local. 

 

8) Grupo de Risco: Pertencentes ao grupo de risco não devem retornar às aulas 

presenciais, devendo comunicar à secretaria geral da instituição por meio de e-

mail secgeral@domalberto.edu.br (anexar ao e-mail o atestado médico com 

comprovação da patologia associada), que informará o procedimento a ser 

tomado. Fazem parte do grupo de risco: 

● pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; 

● gestantes; 

● transplantados (exceto córnea); 

● pessoas com diabetes mellitus (tipo 1 ou tipo 2); 

● pessoas com obesidade mórbida - Índice de Massa Corporal - IMC igual ou 

superior a 40; 

● pessoas com doenças respiratórias crônicas: 

○ asma/bronquite; 

○ tuberculose; 

○ enfisema pulmonar. 

● pessoas com doenças broncopulmonares obstrutivas crônicas (DBPOC): 

○ hipertensão pulmonar; 

○ pneumoconioses; 

○ fibrose cística (entre outras). 

mailto:secgeral@domalberto.edu.br
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● pessoas com doenças cardíacas crônicas: 

○ cardiopatia isquêmica; 

○ cardiopatia hipertensiva; 

○ insuficiência cardíaca; 

○ valvulopatias; 

○ hipertensão de difícil controle; 

○ miocardiopatias; 

○ arritmias cardíacas. 

● imunossuprimidos: 

○ doenças hematológicas (leucemia, anemia falciforme e outras); 

○ neoplasia em tratamento quimioterápico atual ou há menos de 30 dias; 

○ asplenia (pessoa sem baço); 

○ uso de corticoides há mais de 15 dias ou outros imunossupressores; 

○ doenças autoimunes (lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante); 

○ imunodeficiência primária ou adquirida (aids). 

● pessoas com insuficiência renal crônica; 

● pessoas com cirrose ou insuficiência hepática; 

● pessoas com doenças neurológicas que afetam os movimentos: 

○ Parkinson; 

○ esclerose (todos os tipos); 

○ coreia/doença de Huntington. 

 

9) Equipamento de Proteção Individual (EPI): Para as atividades práticas, a 

Instituição disponibilizará os equipamentos de proteção individual necessários. 

Os EPIs ficarão à disposição no local da prática. Os jalecos deverão ser de 

propriedade do estudante e de uso individual. Demais EPIs os professores da 

instituição irão orientar o uso nos espaços de aulas práticas. 

 

10)  Recomendação adicional: Observar os protocolos, geral e específicos, do 

Modelo de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul 
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(https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/), cuja observância é determinada 

pelo Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020. 

 
11)  Demais informações específicas para as aulas práticas em laboratórios: Os 

alunos ao acessarem as aulas práticas em laboratórios deverão seguir o 

recomendado neste protocolo, bem como as demais orientações de cada 

docente da disciplina. Para acesso aos laboratórios o aluno deverá percorrer o 

menor trajeto. Seguem orientações descritas para uso de cada laboratório: 

 
ROTA LABORATÓRIO 123: O aluno chegará na instituição, na entrada 

(portaria) será verificado e anotado a temperatura antes da passagem pelas 

catracas, após o aluno fará a higienização das mãos no totem de álcool gel 

localizado antes da escadaria e receberá máscara de proteção facial, após as 

medidas sanitárias adotadas e estando com condições de saúde, o mesmo 

seguirá pelo primeiro piso e ingressará no LAB123. O aluno fará a higienização 

das mãos novamente e ingressará no laboratório para a aula prática com o 

professor. A saída do aluno deverá ocorrer pelo mesmo trajeto orientado.  

 

ROTA LABORATÓRIO 124: O aluno chegará na instituição, na entrada 

(portaria) será verificado e anotado a temperatura, após o aluno fará a 

higienização das mãos no totem de álcool gel localizado antes da escadaria e 

receberá máscara de proteção facial, após as medidas sanitárias adotadas e 

estando com condições de saúde, o mesmo seguirá pelo primeiro piso, passará 

no pátio aberto e irá pelo corredor de xerox até o corredor do LAB124. O aluno 

fará a higienização das mãos novamente e ingressará no laboratório para a aula 

prática com o professor. A saída do aluno deverá ocorrer pelo mesmo trajeto 

orientado.  

 

ROTA LABORATÓRIO 125: O aluno chegará na instituição, na entrada 

(portaria) será verificado e anotado a temperatura antes da passagem pelas 

catracas, após o aluno fará a higienização das mãos no totem de álcool gel 

localizado antes da escadaria e receberá máscara de proteção facial, após as 

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/
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medidas sanitárias adotadas e estando com condições de saúde, o mesmo 

seguirá pelo primeiro piso, passará no pátio aberto e irá pelo corredor de xerox 

até o corredor do LAB125. O aluno fará a higienização das mãos novamente e 

ingressará no laboratório para a aula prática com o professor. A saída do aluno 

deverá ocorrer pelo mesmo trajeto orientado.  

 

ROTA LABORATÓRIO 128: O aluno chegará na instituição, na entrada 

(portaria) será verificado e anotado a temperatura antes da passagem pelas 

catracas, após o aluno fará a higienização das mãos no totem de álcool gel 

localizado antes da escadaria e receberá máscara de proteção facial, após as 

medidas sanitárias adotadas e estando com condições de saúde, o mesmo 

seguirá pelo primeiro piso, passará pelo pátio até o LAB128. O aluno fará a 

higienização das mãos novamente e ingressará no laboratório para a aula prática 

com o professor. A saída do aluno deverá ocorrer pelo mesmo trajeto orientado.  

 

ROTA LABORATÓRIO 239: O aluno chegará na instituição, na entrada 

(portaria) será verificado e anotado a temperatura antes da passagem pelas 

catracas, após o aluno fará a higienização das mãos no totem de álcool gel 

localizado antes da escadaria e receberá máscara de proteção facial, após as 

medidas sanitárias adotadas e estando com condições de saúde, o mesmo 

seguirá pelo primeiro piso, passará pelo pátio, subirá pela escadaria ao lado do 

xerox, ingressará no corredor e no LAB239. O aluno fará a higienização das 

mãos novamente e ingressará no laboratório para a aula prática com o professor. 

A saída do aluno deverá ocorrer pelo mesmo trajeto orientado. 

 

Demais informações serão atualizadas conforme os decretos. 

 

Direção Acadêmica 

 

Santa Cruz do Sul 05 de junho de 2020 
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Anexo A – Recomendação sobre o uso de Máscaras 
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Anexo B – Higienização Correta das Mãos - OMS 

 


