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1. Introdução

As atividades letivas presenciais do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) foram 
suspensas no dia 16 de março de 2020, seguindo orientações do Ministério da Saúde a respeito da preven- 
ção ao contágio pelo coronavírus e a transmissão da COVID-19.

Como desdobramento dessa decisão, outras iniciativas foram tomadas, a fim de reorganizar os processos 
acadêmicos e administrativos, com o objetivo de garantir o distanciamento social, evitar a aglomeração 
de pessoas e prevenir o contágio e disseminação do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, foi necessário 
assegurar a continuidade do semestre letivo, desta vez, por meio de atividades remotas mediadas por tec-
nologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Assim, as atividades presenciais foram migradas para a modalidade remota, utilizando-se do Ambiente Vir-
tual de Aprendizagem (AVA) e ferramentas de reuniões e encontros virtuais, alternando momentos síncro-
nos e assíncronos na operacionalização das atividades letivas, exceto, estágio e aulas práticas que ficaram 
suspensas.

O acompanhamento e as avaliações realizadas, com os estudantes e corpo docente, nos apontam que os 
processos acadêmicos ocorrem de forma adequada e com qualidade, tanto do ponto de vista do ensino, 
quanto da aprendizagem, não obstante as dificuldades iniciais de adaptação ao novo formato das aulas. Os 
fatores determinantes para os bons resultados do processo de ensino-aprendizagem têm sido a dedicação 
e empenho dos docentes, o apoio técnico do corpo administrativo da IES, o esforço e acolhida dos estu- 
dantes e a gestão e acompanhamento acurados dos coordenadores, diretores e pró-reitores do Unileste.

Tão importante quanto foi a migração para as atividades remotas, é 
a retomada das atividades presenciais – que acontecerá a partir do 
dia 3 de fevereiro de 2021.

Com esse intuito, a Reitoria do Unileste elaborou e apresenta este 
plano de retorno das Atividades Letivas presenciais. A criação 
do material contou com a colaboração de diversos setores institu-
cionais, resultando em um documento abrangente, que nos indica 
as orientações para a retomada presencial das atividades letivas do 
Unileste de forma segura, seja do ponto de vista sanitário, seja do 
ponto de vista acadêmico.
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2. AceSSo AoS cAmpI

Todos os protocolos de biossegurança descritos a seguir visam o retorno seguro às atividades 
acadêmicas de estudantes, docentes, técnicos administrativos e demais públicos que frequen-
tam os campi do Unileste.

máscaras

O uso de máscara será obrigatório para todas as pessoas que adentrarem ao 
Unileste, especialmente estudantes, professores e demais colaboradores.

É altamente recomendável que os estudantes, docentes e demais colaboradores 
portem máscaras adicionais para troca a cada 3 horas.

O Unileste fornecerá aos estudantes duas máscaras reutilizáveis. Aos professo-
res serão disponibilizadas, além de máscaras reutilizáveis, face shield e máscara 
PFF2 para os docentes que ministrarão aulas práticas. 

Aferição de temperatura

Todas as pessoas, ao ingressarem nas dependências do Unileste, se submete-
rão à aferição da temperatura. 

A pessoa que apresentar temperatura igual ou superior a 37,5°C será orientada 
a procurar uma Unidade de Saúde e estará impedida de ingressar nos campi.

Higienização

As dependências do Unileste serão higienizadas diariamente, por 3 vezes, com 
produtos higienizantes, em seus espaços acadêmicos e de trabalho.

Será disponibilizado álcool gel 70% nos espaços físicos do Unileste, especial-
mente em salas de aula e laboratórios.

Todas as pessoas que adentrarem nas dependências do Unileste devem higie-
nizar as mãos.

recipiente para água

Orienta-se que cada estudante e docente leve sua própria garrafa para armaze-
namento de água sendo vedado o consumo direto no bebedouro e/ou o compar-
tilhamento de utensílios.
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3. eSpAçoS fíSIcoS

Os espaços físicos serão demarcados para garantir o distanciamento social necessário.

Os ambientes do Unileste devem ser mantidos arejados, com portas e janelas abertas, especial-
mente as salas de aula e laboratórios.

Alguns ambientes como laboratórios e clínicas podem demandar EPIs e procedimentos especí-
ficos, que deverão ser respeitados.

3.1. Salas de Aula

Q Carteiras organizadas de forma a assegurar um distanciamento de 1,5m entre 
fileiras e 1,5m de distanciamento lateral. 

Q Marcação do posicionamento das carteiras, indicando o distanciamento se-
guro. 

Q Funcionamento com janelas e portas abertas.

Q Disponibilizar aos estudantes e docentes álcool em gel 70%.

3.2. Laboratórios

Q Disponibilização de normativos específicos de higienização.

Q Exigência de EPIs adicionais para os estudantes. Em todos os laboratórios, 
adicionalmente, todos deverão portar máscara com visor facial transparente.

3.3. Aulas teóricas presenciais e em laboratórios

procedimentos que devem ser seguidos pelos docentes:

Antes de iniciar as aulas:

Q Usar adequadamente os equipamentos de proteção individual.

Q Usar os procedimentos de lavagem/higienização das mãos.
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Q Chegar sempre cinco minutos antes e orientar os estudantes de forma a evitar 
aglomeração.

Q Checar o posicionamento das carteiras nos lugares demarcados.

Q Verificar se todos os estudantes estão usando máscaras de proteção.

Q Realizar sempre uma fala de conscientização acerca da importância da preven-
ção.

Q Cuidar para que janelas e portas estejam sempre abertas.

durante as aulas:

Q Procurar se posicionar no local de segurança demarcado.

Q Evitar trafegar entre as carteiras dos estudantes.

Q Cuidar para que os estudantes respeitem o distanciamento seguro.

Q Ficar atento a qualquer demonstração por parte dos estudantes de necessidade 
de atenção à sua saúde física e mental.

Q Se promover  trabalho em grupos, manter o distanciamento devido entre as cartei-
ras. Os grupos de estudantes serão mantidos sem alteração ao longo do semestre.

Q Nas aulas práticas em laboratórios, deve-se trabalhar sempre com grupo fixo de 
alunos, ou seja, manter sempre os mesmos estudantes por grupo.

Q Nas aulas práticas que envolvem simulação entre estudantes e que não haja 
maneira de substituição por outra metodologia de ensino, deve-se usar os EPIs in-
dicados pelas Agências Sanitárias e Conselhos Profissionais e suas atualizações. 

Ao final da aulas:

Q Liberar os alunos por etapas para evitar aglomeração.

Q Reforçar orientações de prevenção.

Q Comunicar à coordenação de curso fatos relevantes que demandem ações adi-
cionais da Instituição.



Protocolo de Biossegurança
Retorno das Atividades Presenciais 7

3.4. procedimentos que devem ser seguidos pelos 
discentes:

durante as aulas os estudantes necessitam:

Q Manter o uso da máscara durante toda a aula.

Q Cuidar para que as carteiras fiquem nos locais demarcados.

Q Manter sempre distância de 1,5m entre os colegas e o(a) professor(a).

Q Higienizar as mãos com frequência. 

Q Afastar-se da sala de aula sempre que tiver sintomas da Covid-19 ou contato 
com alguém que os tenha. Neste caso, comunique ao professor(a) ou coorde-
nador(a) o seu afastamento das aulas por problemas de saúde decorrentes da 
Covid-19 (ver página 12 - item 13).

3.5. central de Atendimento 

Q Todos os usuários, no local de espera, devem ficar sentados nas cadei-
ras demarcadas.

Q Preferencialmente, agendar os atendimentos a fim de evitar aglomera-
ções de pessoas nos locais de espera.

Q Haverá limite de pessoas dentro da Central, levando em consideração 
o distanciamento mínimo estabelecido.

3.6. bibliotecas

Q Redução na capacidade máxima de presença de presença interna a 
50% do total.

Q Restrição de acesso do usuário ao acervo.

Q Redução do número de mesas de estudo.

Q Limite de dois estudantes por mesa de estudo - que terão uma divisão 
de acrílico a fim de aumentar a proteção.
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Q Distanciamento dos terminais de consulta.

Q Os livros serão desinfetados antes de serem entregues ou recebidos 
do usuário.

3.7. Sala dos professores

Q Respeitar os espaços demarcados na sala de convivência.

Q Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Q Não retirar as cadeiras e poltronas do lugar demarcado.

3.8. Lanchonetes e restaurante universitário

Q As mesas serão afastadas de forma a garantir o distanciamento seguro.

Q Após a utilização, as mesas serão obrigatoriamente higienizadas.

Q Rodízio para atendimento aos estudantes de acordo com os horários 
de intervalo.

3.9. eventos e projetos Acadêmicos

Q Todos os eventos acadêmicos presenciais que promovam aglomera-
ções estarão suspensos. Palestras, simpósios, semanas acadêmicas de-
vem ser organizadas sempre mediadas por tecnologias.

Q As agendas de auditório, teatro e salas que não sejam para realização 
de aulas seguem bloqueadas.

Q Todas as visitas técnicas serão postergadas para após o fim da pan-
demia.

Q Os projetos de Extensão realizados com aglomeração de pessoas es-
tarão suspensos. 
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3.10. monitoramento
 

Q Nas rondas realizadas nos campi, reforçar sempre a necessidade do 
uso obrigatório de máscara nas áreas internas da Instituição.

Q Conferir o uso de máscara pelos usuários autorizados a estacionar na 
parte interna dos campi, ao passarem pelas cancelas das guaritas.

Q Auxiliar  no controle do distanciamento, orientando os estudantes, co-
laboradores e docentes a respeitarem as demarcações.

3.11. programa de orientação psicopedagógica
(popp) e núcleo de educação Inclusiva (neI)

Realizar atendimento remoto por meio do Google Meet. Caso não seja 
possível, ao fazer o atendimento presencial deve-se:

Q Respeitar o distanciamento recomendado.

Q Utilizar máscaras (tanto o estudante como o profissional).

Q Higienizar o local sempre que concluir o atendimento.
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4. comunIcAção

Serão intensificadas formas de comunicação com os estudan- 
tes, docentes, técnicos administrativos e demais públicos, vi-
sando a conscientização e o respeito aos protocolos estabele-
cidos, com especial ênfase na correta utilização de máscaras, 
higienização de mãos e objetos, respeito ao distanciamento 
social seguro nos ambientes das atividades acadêmicas e/ou 
laborais.

5. dIStAncIAmento

No uso de espaços como salas de aula, bibliotecas, dentre 
outros, serão garantidos o distanciamento mínimo de 1,5 me-
tros entre as pessoas. Alguns ambientes poderão exigir medi-
das específicas, porém, assegurando sempre a segurança das 
pessoas nos referidos espaços.

6. LAborAtórIoS

Todos os laboratórios terão protocolos específicos para seu 
uso de acordo com determinações das Agências Sanitárias. 
Esses protocolos têm, em comum, as seguintes recomen-
dações e/ou exigências: (I) os grupos de estudantes tenham 
sempre as mesmos componentes; (II) uso obrigatório de pro-
tetores faciais e (III) distanciamento seguro entre os grupos.

7. HorárIo de IntervALo

Haverá rodízio do horário de intervalo a fim de evitar aglome-
rações, sobretudo, nas cantinas. Cada bloco de salas terá um 
horário diferente para o intervalo. Mais informações estarão 
disponíveis nas salas de aula e nos corredores de cada bloco.
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8. regIme eSpecIAL de exercícIoS domIcILIAreS – reed

Atento às diversas realidades e necessidades dos estudantes, 
o Unileste dispõe de Portaria que regulamenta os Exercícios 
Domiciliares – atividades acadêmicas concedidas ao estudan-
te para atribuição de frequência, quando este não puder ou de-
cidir não comparecer às aulas teóricas presenciais em função 
dos desdobramentos da pandemia.

Para conferir as determinações contidas no documento, clique 
no link: http://bit.ly/prt0012021

9. coLAção de grAu

A colação de grau restrita será realizada em ambiente virtual 
sem transmissão para o público externo, conforme calendário 
estabelecido pela Reitoria.

As Solenidades de colação de grau festiva e celebrações 
de Ação de graças (solenidades presenciais com público ex-
terno) ocorrerão quando estiverem permitidos eventos com 
grande público.

10. ServIçoS de ApoIo AoS eStudAnteS

Os atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, realiza-
dos pelo Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional  
(Nuade), continuarão sendo on-line, sempre que possível, para 
evitar contato físico.

A monitoria continuará ocorrendo por tecnologias digitais para 
evitar contato físico.

O nivelamento continuará ocorrendo por meio de atividades 
virtuais (Português, Matemática e Biologia).
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11. ServIçoS de ApoIo AoS docenteS

O processo formativo dos docentes será adaptado para o 
modelo on-line, utilizando as tecnologias disponíveis.

Será instituído plantão pedagógico on-line para os docentes, 
com horário e dia pré-definidos.

As reuniões de nde e conselhos de curso serão realizadas 
de forma síncronas, usando as tecnologias digitais de informa-
ção e comunicação (TDIC).

As salas de professores serão reorganizadas internamente, 
obedecendo a distância necessária para o uso.

Serão disponibilizados equipamentos de biossegurança a to-
dos os docentes.

12. AçõeS AdIcIonAIS

A orientação de  trabalho de conclusão de curso  (tcc) 
continuará mediada por tecnologias digitais, até segunda or-
dem.

O uso dos auditórios estará suspenso nos primeiros 3 meses 
após o retorno das atividades presenciais.

As visitas técnicas estarão suspensas durante o primeiro se-
mestre de 2021.

13. cASoS SIntomátIcoS de covId-19, confIrmAdoS ou em quArentenA

Os casos sintomáticos, confirmados ou em quarentena por Co-
vid-19 devem ser informados diretamente ao docente ou coor-
denador(a) do curso para que possam ser tomadas as devidas 
providências. 
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Após o diagnóstico de Covid-19, com parecer médico formal, 
o(a) estudante, professor(a) ou colaborador(a) administrativo 
deverá permanecer afastado e em isolamento até receber au-
torização médica para retorno às atividades letivas/laborais. 
Deve também, redobrar os cuidados de prevenção para evitar 
o contágio de membros de sua família.

O Serviço especializado em engenharia e medicina do tra-
balho (SeSmt) do Unileste prestará suporte à coordenação 
de curso e aos gestores administrativos, em relação a orienta-
ções e cuidados, pelo e-mail sesmt@unileste.edu.br e pelo 
telefone (31) 3846-5500.

Ressalta-se que enquadram-se no grupo de risco da Covid-19: 
I – maiores de 60 anos; II - gestantes com gravidez de alto 
risco e/ou portadoras de demais comorbidades associadas à 
Covid-19; III – pessoas que apresentem sintomas relacionados 
à Covid-19; IV – portadores de imunodeficiência de qualquer 
espécie; V – transplantados e cardiopatas; VI – portadores de 
demais comorbidades associadas à Covid-19.

14. referêncIAS

14.1. Legislação federal

LeI nº 13.979, de 6 de fevereIro de 2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus, responsável pelo surto de 2019.

portArIA nº 343, de 17 de mArço de 2020 - Dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - Covid-19.

portArIA nº 492, de 23 de mArço de 2020 - Institui a Ação Estratégica “O Brasil Conta 
Comigo”, voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para o enfrentamento à pande-
mia do novo coronavírus (Covid-19).
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edItAL nº 4, de 31 de mArço de 2020 - Estabelece condições e convoca estudantes 
para participarem do Programa Brasil Conta Comigo.

medIdA provISórIA nº 936, de 1º de AbrIL de 2020 - Institui o Programa Emergen- 
cial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas comple-
mentares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde 
pública  decorrente do novo coronavírus (Covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, e dá outras providências.

portArIA nº 345, de 19 de mArço de 2020 - Altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de 
março de 2020.
PORTARIA Nº 395, DE 15 DE ABRIL DE 2020 - Prorroga Portaria 343 de 17 de março de 2020 
- sobre substituição de aulas presenciais por aulas remotas.

pArecer cne 2/2020 de 28 de AbrIL de 2020 - dispõe sobre a reorganização do 
calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins 
de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19.

portArIA nº 473, de 12 de mAIo de 2020 - Prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º 
da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020.

portArIA nº 544, de 16 de JunHo de 2020 - Dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, 
de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.

notA tÉcnIcA conJuntA nº 17/2020/CGLNRS/ DPR/SERES/SERES.

14.2. Legislação estadual

decreto nº 47.886, de 15 de mArço de 2020 - Dispõe sobre medidas de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da 
epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente novo coronavírus (Co-
vid-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saú- de 
do Covid-19.

reSoLução nº 5.529, de 25 de mArço de 2020 - Reconhece o estado de calamidade 
pública no Estado de Minas Gerais em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
novo coronavírus.
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dISSídIo coLetIvo 0010443-06.2020.5.03.0000 - Liminar da Desembargadora do Traba-
lho Camilla Guimarães Pereira Zeidler que proíbe o exercício de trabalhos profissionais de 
docentes dentro dos estabelecimentos de ensino privado de Minas Gerais durante o perío-
do da Pandemia da Covid-19.

dISSídIo coLetIvo 0010443-06.2020.5.03.0000 - Liminar da Desembargadora do Traba-
lho Ana Maria Amorim Rebouças que altera a Liminar da Desembargadora Camilla Guima-
rães Pereira Zeidler e permite suspensão de contrato de trabalho de docentes no estado de 
MG durante o período da Pandemia da COVID-19.

14.3. Legislação municipal

decreto n.º 9.273, de 16 de mArço de 2020 - Decreta situação de emergência em 
Saúde Pública no Município de Ipatinga, estabelece medidas de prevenção e enfrentamento 
em face da possibilidade de surto de doença infecciosa viral respiratória (Covid-19), e dá 
outras providências.

decreto 7.186 de 20 de mArço de 2020 - Decreto do Município de Coronel Fabriciano 
declarando situação de emergência no âmbito do Município em virtude da pandemia  do 
novo coronavírus.

14.4. Legislação para práticas em Saúde

BRASIL. nota técnica gvImS/ggteS/AnvISA nº 04/2020  - Orientações para serviços 
de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas em casos suspeitos 
ou confirmados de infecção pelo novo cornavirus. Brasília: Agência Nacional de Vigilân- 
cia Sanitária. 2020. disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/ 
Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b-
9341c196b28. Acesso em 19 de maio de 2020.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. manual de perguntas e respostas frequen-
tes covId-19. Belo Horizonte: COREN. 2020. Disponível em https://www.corenmg.gov.br/ 
coronavirus-perguntas-e-respostas/. Acesso em 19 de maio de 2020.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MINAS GERAIS. nota conjunta nº 001/2020. 
Belo Horizonte. 2020. Disponível em : https://crp04.org.br/nota-conjunta-n001-2020/. Aces-
so em 19 de maio de 2020.
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. resolução cro-mg  007/2020 - Dispõe so-
bre normas de controle ao contágio pelo novo coronavírus, sob o aspecto ético, disciplinar, 
no âmbito da odontologia e dá outras providências. Belo Horizonte: CRO-MG. 2020. Dispo-
nível em: https://transparencia.cromg.org.br/baixar_documento/17791.  Acesso em 19 de 
maio de 2020.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CREFFITO 4. re-
comendações para atendimentos ambulatoriais (clínicas e consultórios). Minas Gerais: 
CREFFITO 4. 2020. Disponível em: http://crefito4.org.br/site/2020/03/19/confira-recomenda-
coes-e-informacoes-importantes-divulgadas-pelo-crefito-4-mg/. Acesso em 19 de maio de 
2020.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. reSoLução nº 
517,  de   25 de mArço de 2020  -  epIs -  Dispõe sobre a fiscalização quanto à dispo-
nibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o enfrentamento da crise 
provocada pela Pandemia do COVID-19. COFFITO. 2020. Disponível em: https://www.coffi-
to.gov.br/nsite/?p=15876. Acesso em 26 de maio de 2020.
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