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Estas orientações foram elaboradas tendo como base as recomendações da 

OMS (Organização Mundial da Saúde) e decretos federal, estaduais e municipais e os 
Protocolos técnico-sanitários da UNITAU, evitando a propagação do coronavírus no 
ambiente educacional.  
 

O objetivo principal é estabelecer marcos seguros para a transição entre as 
medidas de isolamento necessárias ao controle da doença e o retorno das atividades 
administrativas e das atividades acadêmicas práticas presenciais, com os protocolos 
acadêmicos para todas as modalidades de ensino. 
 

A equipe técnica do Serviço de Engenharia de Segurança e de Medicina 
Ocupacional - SESMO e os membros da CIPA devem instituir e divulgar a todos os 
servidores, professores e alunos um plano de ação com políticas e procedimentos de 
orientação no âmbito da UNITAU, atuando, inclusive na verificação da adoção das 
recomendações dos protocolos de biossegurança aqui apresentados. 
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Graduação presencial 

A Universidade de Taubaté, ao seguir às determinações para a adoção de 
importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento social, 
suspensão de atividades presenciais de ensino, de atividades culturais, entre outros 
mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de 
óbitos pela Covid-19, como demonstram a recomendação da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e vários estudos científicos, planejou a retomada da jornada 
administrativa presencial reduzida (6 horas) a partir de 15 de junho de 2020 e a 
retomada acadêmica gradual a partir de 5 de agosto de 2020, conforme calendário 
aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa constante das Deliberações CONSEP 
075/2020 e  093/ 2020. 
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Graduação presencial 

 
 

A Universidade de Taubaté, que prioriza e sempre priorizará a segurança de 
toda comunidade universitária, respeitando as normas estabelecidas pelos órgãos de 
saúde e de educação, a fim de evitar aglomerações de alunos e considerando o 
número de estudantes em atividades práticas, assim definiu a volta para o 2º 
semestre: 

 
o 5 de agosto de 2020: início das disciplinas teóricas de forma remota. 

 
o 8 de setembro de 2020: início das disciplinas/atividades práticas, de 

forma escalonada.  
 

 
 
A Universidade de Taubaté, considerando a situação de pandemia provocada 

pela COVID-19, apresenta o protocolo acadêmico para o regime de aulas 

remotas e presenciais para todos os estudantes matriculados nos cursos 

presenciais de graduação, durante o segundo semestre do ano letivo de 2020. 

 

 Será mantido o processo de ensino-aprendizagem com atividades acadêmicas 

remotas e que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, sob 

supervisão dos docentes responsáveis pelos respectivos componentes 

curriculares, abrangendo os conteúdos programados, conforme determinado 

no Projeto Pedagógico e no Plano de Ensino. 
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Graduação presencial 

 As aulas deverão ser síncronas, no horário de aula da disciplina e devem 

privilegiar a interatividade com os acadêmicos, respeitada a carga horária.   

 Quando o docente estiver ministrando aulas presencialmente, para um 

agrupamento de estudantes, em razão do estabelecido pelo protocolo da 

Universidade de Taubaté, os demais acadêmicos da turma terão aulas 

assíncronas.  

 

 O docente deve, impreterivelmente, antes do início da execução de cada 

atividade, disponibilizar o Plano de Aula na Plataforma EVA, que é o ambiente 

institucional da UNITAU. 

 O Plano de Aula deve ser elaborado conforme o modelo indicado no Anexo I. 

 Todas as avaliações, independentemente do formato e da tecnologia 

empregada, devem estar registradas na Plataforma Eva. 

 

 

As aulas remotas síncronas propiciam ao processo de ensino e aprendizagem, 

independentemente da ferramenta que seja utilizada: 

 Interatividade entre estudantes e docente; 

 Participação instantânea durante a aula, similar ao estudo presencial; 

 Desenvolvimento da cognição; 

 Dialogismo no processo de ensino e aprendizagem; 

 Possibilidades de debates entre os grupos de acadêmicos; 

 Possibilidades de apresentações previamente preparadas pelos acadêmicos; 

 Encontros com mais de um professor ou com um convidado para 

enriquecimento, troca e inovação na forma de apresentação dos conteúdos; 

 Resolução de dúvidas no momento em que aparecem, durante a aula, como 

ocorre presencialmente. 



 
 

9 
 
 

Graduação presencial 

Componentes curriculares com carga horária totalmente teórica 

 O início dessas aulas será no dia 5 de agosto, remotamente. 

 A partir de 08 de setembro, de acordo com o planejamento de cada curso, os 

estudantes poderão retornar ao campus para alguns encontros presenciais, de 

forma escalonada, respeitando os protocolos de distanciamento e higienização 

da UNITAU, se não houver nenhuma determinação contrária.  

 

 

SALA DE AULA ADAPTADA (EXEMPLO) 
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Graduação presencial 

 

PROJETO DE USO DA SALA DE AULA (EXEMPLO) 

 

 A aula teórica presencial será para um grupo de alunos, devido ao 

distanciamento necessário. Os alunos que não estiverem presencialmente 

durante a aula, deverão desenvolver atividades assíncronas programadas pelo 

professor.  

 As atividades assíncronas poderão ser, a critério do professor, constituídas por: 

o videoaulas gravadas pelos docentes e disponibilizadas aos estudantes;  

o arquivos com projeção de slides;  

o exercícios referentes aos conteúdos estudados;  

o artigos científicos para leitura, com roteiro de estudos, dentre outras 

atividades. 

 

Componentes curriculares com carga horária teórica e prática passível de 

ser realizada remotamente 

 O início das aulas será remoto, a partir do dia 5 de agosto.  

 De acordo com as especificidades da disciplina, a carga horária prática poderá 

ser realizada remotamente, por meio da utilização de simulações, estudos de 
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Graduação presencial 

caso, videoaulas, laboratórios virtuais, audiências remotas, telemedicina, 

teletrabalho entre outras estratégias que facilitem a aprendizagem da prática 

por meios remotos digitais. 

 A partir do dia 8 de setembro, os estudantes poderão retornar ao campus para 

alguns encontros presenciais, de forma escalonada, respeitando os protocolos 

de distanciamento e higienização da UNITAU, se não houver nenhuma 

determinação contrária.  

 

Componentes curriculares com carga horária teórica e integralização da 

prática de forma presencial 

 O início das aulas será remoto, a partir do dia 5 de agosto.  

 A partir de 08 de setembro, de acordo com o planejamento de cada curso, os 

estudantes poderão retornar ao campus para os encontros presenciais 

referentes ao cumprimento da carga horária prática, de forma escalonada, 

respeitando os protocolos de distanciamento e higienização da UNITAU, se não 

houver nenhuma determinação contrária. 

 Nesses casos, as aulas poderão seguir os seguintes protocolos: 

o Aulas síncronas com a presença do professor e de técnicos, quando necessário, 

no laboratório.  

o Quando o docente estiver no grupo de risco, as aulas síncronas ocorrerão de 

forma remota, a partir do seu ambiente de isolamento (casa) e com a presença do 

técnico ou laboratorista no ambiente.  

o Videoaulas gravadas pelos docentes e disponibilizadas aos estudantes para uso 

nas aulas síncronas. 

o Aulas síncronas e, eventualmente, atividades assíncronas, antecipando 

conteúdos teóricos do componente curricular. 
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Graduação presencial 

 O estudante que não desejar realizar a carga horária destinada às atividades 

práticas presenciais, por motivos diversos, deverá entrar em contato com a 

secretaria do seu curso e assinar o termo em que opta por cursar o 

componente curricular em outro momento a ser oferecido pela Universidade 

de Taubaté.  

 

 Os Instrumentos avaliativos deverão seguir as Deliberações de Calendário 

Escolar e Rendimento, aprovadas pelo Consep – Conselho de Ensino e Pesquisa.  

 Para a preparação da avaliação, o professor deve considerar que o aluno 

poderá realizar consultas diversas, uma vez que ele está em ambiente 

domiciliar, com acesso a toda forma de comunicação.  

 

Sugestões de formas de avaliação 

 Avaliação de projetos 

Os discentes desenvolvem projetos e apresentam aos professores de forma 

oral ou/e escrita, com uso das ferramentas proporcionadas pelas tecnologias da 

informação e comunicação.  

 

 Avaliação de apresentação ou performance 

Os discentes realizam uma apresentação previamente elaborada, orientada 

pelo professor, com o uso das ferramentas online. 
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Graduação presencial 

 Avaliação dissertativa 

Os discentes realizam dissertações sobre os conteúdos elencados pelo 

professor. As questões que o professor elabora devem primar pela 

aplicabilidade dos conteúdos desenvolvidos.  

 Avaliação mista 

Com questões objetivas e dissertativas. O professor pode pensar em recursos 

tecnológicos para a sua realização, com a flexibilização do meio de entrega. 

 

Para fins de comprovação da frequência, considerar: 

aulas síncronas: o acompanhamento do estudante durante as aulas 

síncronas deverá ser registrado pelo professor; 

aulas assíncronas: a frequência do estudante será computada a partir da 

realização das atividades propostas no registro da aula ministrada pelo professor. 

encontros presenciais: a frequência do estudante será registrada pelo 

professor nas aulas presenciais ou atividades práticas, quando ocorrerem, com a 

listagem específica, seguindo os protocolos de distanciamento social.  

É fundamental que os alunos sejam comunicados sobre a importância de assistir as 

aulas remotas, acessar os conteúdos disponibilizados na Plataforma Eva e realizar as 

atividades indicadas pelo professor. 

O registro de frequência deverá ser efetuado no Sistema Mentor, mensalmente, até o 

quinto dia útil do mês subsequente. 
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Graduação presencial 

 Os Planos de Ensino devem ser elaborados contemplando os procedimentos 

metodológicos e as avaliações para as aulas remotas.  

 

 

 

 

 Os Trabalhos de Graduação serão, prioritariamente, orientados de forma 

remota. 

 Poderão ocorrer encontros presenciais, respeitando o protocolo de 

distanciamento social, a partir de 8 de setembro. 

 

 Poderão ser cumpridas remotamente.  

 A comprovação poderá ser apresentada, pelos meios tecnológicos de 

comunicação, ao Coordenador, que fará sua validação, de acordo com os 

critérios estabelecidos no Regulamento e especificidade de cada curso, para o 

cômputo das horas.  

 

 O Estágio Supervisionado deverá ocorrer de acordo com o estabelecido no 

regulamento de estágio de cada curso.  
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Graduação presencial 

 A forma de comunicação entre acadêmicos e docentes deve ser previamente 

estabelecida pelo professor. 

 Sugerimos que sejam utilizados diferentes canais de comunicação, tais como 

plataforma educacional, e-mail, aplicativos, entre outros.    

 Os alunos deverão ser orientados a sanar dúvidas, dificuldades ou problemas, 

obedecendo a sequência:  

1º professor,  

2º coordenador do curso,  

3º diretor da unidade de ensino.  

 

 Os acadêmicos com problemas de conectividade à plataforma educacional e às 

aulas síncronas deverão ser orientados a comunicar a dificuldade ao 

coordenador do curso.  

 A infraestrutura da Universidade de Taubaté estará disponível aos estudantes 

para o uso dos laboratórios de informática. 
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Pós-graduação 

1. Atividades Acadêmicas 

 
Todas as atividades acadêmicas serão mantidas segundo as diretrizes gerais 

institucionais, com atenção para a necessidade de oferecimento de aulas virtuais 
assíncronas para os alunos que, por motivo de escalonamento, não estiverem 
acompanhando as aulas presenciais (práticas) naquele momento.  

Os cursos que terão início no segundo semestre de 2020, seguirão os 
calendários propostos pelos coordenadores, subordinados ao calendário da PRPPG, 
com atenção para a necessidade de que as disciplinas/atividades práticas, ocorram de 
forma escalonada. 
 
  

 
Todas as aulas e avaliações devem ser disponibilizadas, preferencialmente no 

sistema Microsoft Teams, ou alternativamente na plataforma EVA, de acordo com a 
característica da atividade.  
 
 

 
 Componentes curriculares com carga totalmente teórica devem ser oferecidos 

remotamente, de forma síncrona ou assíncrona, conforme determinação da 
UNITAU. 

 
 As atividades síncronas ou assíncronas poderão ser, a critério do professor, 

constituídas por: 
o aulas expositivas ou videoaulas gravadas;  
o arquivos com projeção de slides;  
o exercícios referentes aos conteúdos estudados;  
o artigos científicos para leitura, com roteiro de estudos, dentre outras atividades. 
o audiovisuais incluindo fotos, filmes, streaming; 
o relatórios técnicos, e 
o webinars 

 
Todo material deve ser original ou ter seu oferecimento autorizado. No caso de 

audiovisuais, pode-se publicar no Teams, ou no EVA, apenas o link de acesso ao 
material. 
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Pós-graduação 

 Componentes curriculares com carga horária teórica e prática, com 
integralização da prática de forma presencial, devem seguir o determinado 
pelo calendário da UNITAU, observando as datas estipuladas e os cuidados 
sanitários e preventivos exigidos. 

 
 O estudante que não desejar realizar a carga horária destinada às atividades 

prática presenciais, por motivos diversos, deverá entrar em contato com a 
secretaria do seu curso ou a secretaria da pós-graduação para assinar um 
termo no qual opta por cursar o componente curricular em outro momento a 
ser oferecido pela Universidade de Taubaté. É preciso deixar claro para esse 
aluno que a Unitau não se obriga a oferecer a disciplina fora do curso para que 
o aluno possa concluir seu estudo. 

 
 

 
Os Instrumentos avaliativos deverão seguir a Deliberação Consep (Conselho e 

Ensino e Pesquisa) que regulamenta os cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu assim como as Deliberações Consep de cada curso.  

Para a preparação da atividade avaliativa, o professor deve considerar a 
especificidade da disciplina e a excepcionalidade do momento que vivemos de 
pandemia, entendendo que o aluno poderá realizar consultas diversas, uma vez que 
ele está em ambiente domiciliar, com acesso a toda forma de comunicação. Por isso, 
atividades que demandam criação além de consulta e, que podem inclusive, ser 
desenvolvidas em grupos como elaboração de artigos, construção de protótipos e 
materiais instrucionais, relatórios técnicos, uso de modelos alternativos, dentre outros 
são encorajados como atividades avaliativas.  
 
 

 
O controle de frequência dos alunos deve ser feito pelo professor diretamente 

no MentorWeb, levando em conta o momento excepcional que estamos vivendo e a 
natureza de sua disciplina. 

 
 

 
Os cronogramas de atividades e planos de trabalho devem estar claros e 

atentos às atividades remotas e presenciais. Qualquer modificação deve ser feita 
também no Projeto Pedagógico do Curso. 
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Pós-graduação 

 
Os Trabalhos de conclusão, quando existentes serão, prioritariamente, orientados de 

forma remota. 
Poderão ocorrer encontros presenciais, respeitando o protocolo de distanciamento 

social, a partir de 8 de setembro. 
 
 

 
O Estágio Supervisionado deverá ocorrer de acordo com o estabelecido no 

regulamento de estágio de cada curso e respeitando-se as diretrizes das instituições 
parceiras.  
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Extensão 

 

 Todas as atividades acadêmicas serão mantidas segundo as diretrizes gerais 

institucionais, com atenção à necessidade de oferecimento de aulas virtuais 

assíncronas para os alunos que, por motivo de escalonamento, não estiverem 

acompanhando as aulas presenciais naquele momento.  

 

 No caso de o curso incluir aulas presenciais práticas, caberá ao coordenador 

definir a conduta a ser adotada para com o aluno que optar em realizar essas 

aulas em outro momento, submetendo- a à aprovação do Conselho de 

Extensão-CONEX antes do início do referido curso. 

 
 Os cursos que terão início no 2º semestre de 2020 seguirão os calendários 

propostos pelos coordenadores, com atenção para a necessidade de que as 

disciplinas/atividades práticas ocorram de forma escalonada, obedecendo aos 

protocolos de biossegurança. 

 

 Todas as aulas e atividades avaliativas devem ser disponibilizadas, 

preferencialmente, na plataforma EVA (Espaço Virtual de Aprendizagem), de 

acordo com a característica do curso e necessidade do professor. 

 

 Componentes curriculares com carga totalmente teórica devem ser oferecidos 

remotamente, de forma síncrona ou assíncrona, conforme proposto pelo 

Coordenador de cada curso. 
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Extensão 

 Todo material disponibilizado deve ser de autoria do professor ou ter seu 

oferecimento autorizado pelo(s) autor/autores. No caso de materiais 

audiovisuais, o professor deverá disponibilizar no EVA apenas o link 

correspondente. 

 

 Componentes curriculares com carga horária teórica e prática, com 

integralização da prática de forma presencial, devem seguir o determinado pelo 

calendário da UNITAU, observando as datas estipuladas e os cuidados 

sanitários e preventivos exigidos. 

 
 O estudante que não desejar realizar a carga horária destinada às atividades 

prática presenciais, por motivos diversos, deverá entrar em contato com a 

Secretaria dos Cursos de Extensão para verificar qual alternativa dada pelo 

Coordenador do curso e assinar um termo no qual declara sua decisão. É 

preciso deixar claro para esse aluno que a UNITAU não se obriga a oferecer 

essas aulas práticas fora do calendário do respectivo curso.  

 

 Os Instrumentos avaliativos deverão seguir a Deliberação Consep nº 312/2019 

(https://unitau.br/arquivos/deliberacoes/consep_312_2019.pdf) que 

regulamenta os Cursos de Extensão Universitária. 

 

 Para a preparação da atividade avaliativa, o professor deve considerar a 

especificidade da disciplina e a excepcionalidade do momento que vivemos de 

pandemia, entendendo que o aluno poderá realizar consultas diversas, uma vez 

que ele está em ambiente domiciliar, com acesso a toda forma de 

comunicação. Por isso, atividades que demandam criação além de consulta e, 

que podem inclusive, ser desenvolvidas em grupos como elaboração de artigos, 
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Extensão 

construção de protótipos e materiais instrucionais, relatórios técnicos, uso de 

modelos alternativos, dentre outros, são encorajados como atividades 

avaliativas.  

 
 

 Os Instrumentos avaliativos deverão seguir a Deliberação Consep nº 312/2019 

(https://unitau.br/arquivos/deliberacoes/consep_312_2019.pdf) que regulamenta 

os Cursos de Extensão Universitária. 

 

 Os cronogramas de atividades e planos de trabalho devem estar claros e 

atentos às atividades remotas e presenciais. Qualquer modificação deve ser 

repassada à Secretaria dos Cursos de Extensão para submissão ao Conselho de 

Extensão-CONEX. 

 

 Os Trabalhos de conclusão, quando existentes serão, prioritariamente, 

orientados de forma remota. 

 Poderão ocorrer encontros presenciais, quando previsto pelo Coordenador, 

respeitando o protocolo de distanciamento social, a partir de 8 de setembro de 

2020. 
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A Universidade de Taubaté, ao seguir às determinações para a adoção de 

importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento social, 
suspensão de atividades presenciais de ensino, de atividades culturais, entre outros 
mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de 
óbitos pela Covid-19, como demonstram a recomendação da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e vários estudos científicos, planejou a retomada da jornada 
administrativa presencial reduzida (6 horas) a partir de 15 de junho de 2020 e a 
retomada acadêmica a partir de 28 de julho de 2020, conforme calendário aprovado 
pelo Conselho de Ensino e Pesquisa constante  na Deliberação nº 294/2019. 
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Colégio UNITAU 

A Universidade de Taubaté, que prioriza e sempre priorizará a segurança de 
toda comunidade escolar, respeitando as normas estabelecidas pelos órgãos de saúde 
e de educação, a fim de evitar aglomerações de alunos e considerando o número de 
estudantes em atividades práticas, assim definiu a volta para o 2º semestre: 

o 28 de julho de 2020: início das disciplinas de forma remota. 
o 8 de setembro de 2020: início das disciplinas e atividades, de forma 

escalonada.  

 

 
A Universidade de Taubaté, considerando a situação de pandemia provocada 

pela COVID-19, apresenta o protocolo acadêmico para o regime de aulas remotas e 

presenciais para todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2020 no Colégio. 

 
 

 

 Será mantido o processo de ensino-aprendizagem com atividades acadêmicas 

remotas e que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, sob 

supervisão dos docentes responsáveis pelos respectivos componentes 

curriculares, abrangendo os conteúdos programados, conforme determinado 

no Projeto Pedagógico e no Plano de Ensino. 

 As aulas serão síncronas, de acordo com cronograma de aulas da disciplina e 

devem privilegiar a interatividade com os acadêmicos, respeitada a carga 

horária.   
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Colégio UNITAU 

    

 Quando o docente estiver ministrando aulas presencialmente, para um 

agrupamento de estudantes, em razão do estabelecido pelo protocolo da 

Universidade de Taubaté, os demais acadêmicos da turma terão aulas 

assíncronas.  

 As aulas serão ministradas através da Plataforma EVA; do Portal PositivoOn; 

utilização do material didático, composto por apostila, caderno de atividades e 

livros paradidáticos; vídeo aulas gravadas e disponibilizadas pelo Sistema 

Positivo de Ensino através do site specomvoce. 

 

 O docente deve, impreterivelmente, disponibilizar o Plano de Aula na 

Plataforma EVA, que é o ambiente institucional da UNITAU. 

 Todas as avaliações, independentemente do formato e da tecnologia 

empregada, devem estar registradas na Plataforma Eva. 

 

As aulas remotas síncronas propiciam ao processo de ensino e aprendizagem, 

independentemente da ferramenta que seja utilizada: 

 Interatividade entre estudantes e docente; 

 Participação instantânea durante a aula, similar ao estudo presencial; 

 Desenvolvimento da cognição; 

 Dialogismo no processo de ensino e aprendizagem; 

 Possibilidades de debates entre os grupos de acadêmicos; 

 Possibilidades de apresentações previamente preparadas pelos acadêmicos; 

 Encontros com mais de um professor ou com um convidado para enriquecimento, troca 

e inovação na forma de apresentação dos conteúdos; 

 Resolução de dúvidas no momento em que aparecem, durante a aula, como ocorre 

presencialmente. 
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Colégio UNITAU 

 O início dessas aulas será no dia 28 de julho, remotamente. 

 A partir de 08 de setembro, de acordo com o planejamento de cada série, os 

estudantes poderão retornar ao Colégio para alguns encontros presenciais, de 

forma escalonada, respeitando os protocolos de distanciamento e higienização 

da UNITAU, se não houver nenhuma determinação contrária.  

 A aula presencial será para um grupo de alunos, devido ao distanciamento 

necessário. Os alunos que não estiverem presencialmente durante a aula, 

deverão desenvolver atividades assíncronas programadas pelo professor.  

 As atividades assíncronas poderão ser, a critério do professor, constituídas por: 

o videoaulas gravadas pelos docentes e disponibilizadas aos estudantes;  

o arquivos com projeção de slides;  

o exercícios referentes aos conteúdos estudados;  

o artigos para leitura, com roteiro de estudos, dentre outras atividades; 

o trilhas no portal positivoon. 

 

 Os Instrumentos avaliativos deverão seguir as Deliberações de Calendário 

Escolar aprovada pelo Consep – Conselho de Ensino e Pesquisa e o Regimento 

Escolar do Colégio Unitau. 

 Para a preparação da avaliação, o professor deve considerar que o aluno 

poderá realizar consultas diversas, uma vez que ele está em ambiente 

domiciliar, com acesso a toda forma de comunicação.  
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Colégio UNITAU 

Sugestões de formas de avaliação: 

 Avaliação de projetos 

Os discentes desenvolvem projetos e apresentam aos professores de forma 

oral ou/e escrita, com uso das ferramentas proporcionadas pelas tecnologias da 

informação e comunicação.  

 Avaliação de apresentação ou performance 

Os discentes realizam uma apresentação previamente elaborada, orientada 

pelo professor, com o uso das ferramentas online. 

 Avaliação dissertativa 

Os discentes realizam dissertações sobre os conteúdos elencados pelo 

professor. As questões que o professor elabora devem primar pela 

aplicabilidade dos conteúdos desenvolvidos.  

 Avaliação mista 

Com questões objetivas e dissertativas. O professor pode pensar em recursos 

tecnológicos para a sua realização, com a flexibilização do meio de entrega. 

 

 Devido ao momento de excepcionalidade decorrente da pandemia e também 

às dificuldades de acesso à internet, instabilidade de rede, falta de recursos 

computacionais, falta de ambiente adequado para acompanhamento das aulas 

remotas, dentre outros, há a necessidade de flexibilização do cômputo da 

frequência em aulas remotas, mitigando os impactos da pandemia e 

privilegiando a aprendizagem significativa. 

 Para fins de comprovação da frequência, deve-se considerar: 
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Colégio UNITAU 

o a participação dos estudantes, inferida a partir da realização das 

atividades propostas. 

o a participação nos encontros presenciais, quando ocorrerem. 

o o estudante que não desejar realizar as atividades presenciais, por 

motivos diversos, o responsável deverá entrar em contato com a Orientação 

Educacional do seu curso e assinar o termo em que opta por permanecer com 

as aulas remotas.  

 É fundamental que os alunos sejam comunicados sobre a importância de 

assistir as aulas remotas, acessar os conteúdos disponibilizados na Plataforma 

Eva e realizar as atividades indicadas pelo professor. 

 

 A forma de comunicação entre acadêmicos e docentes deve ser previamente 

estabelecida pelo professor. 

 Sugerimos que sejam utilizados diferentes canais de comunicação, tais como 

plataforma educacional, e-mail, aplicativos, entre outros.    

 Os alunos deverão ser orientados a sanar dúvidas, dificuldades ou problemas, 

obedecendo a sequência:  

1º professor,  2º coordenador do curso, 3º diretor da unidade de ensino.  

 

 Os acadêmicos com problemas de conectividade à plataforma educacional e às 

aulas síncronas deverão ser orientados a comunicar a dificuldade ao 

coordenador do curso.  

 A infraestrutura da Universidade de Taubaté estará disponível aos estudantes 

para o uso dos laboratórios de informática. 
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Protocolos biossegurança 

O Protocolo de Biossegurança contém orientações gerais para facilitar a adoção de 
medidas de segurança anticontágio da Covid-19, propondo ações e prestando os 
esclarecimentos necessários ao bom andamento dos trabalhos administrativos e das 
atividades acadêmicas no âmbito da UNITAU. As medidas devem ser seguidas por 
todos os públicos que acessem a instituição: servidores, professores, alunos, 
fornecedores, convidados, entre outros. 
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Protocolos biossegurança 

 
 
 

 Limpeza diária e higienização periódica das instalações, ambientes, estações de 
trabalho e áreas comuns.  

 Uso obrigatório de máscaras e EPIs específicos, dependendo dos casos.  
 Higienização constante das mãos com álcool gel 70% disponível nos dispensers 

espallhados pelos campi e/ou com água e sabão. 
 Distanciamento de 1,5 a 2,0 m entre as pessoas nas áreas de circulação, nas salas 

de aula, nos laboratórios, nas bibliotecas e nos setores de atendimento. 
 Ventilação natural dos ambientes fechados com portas e janelas abertas (não usar 

o ar condicionado). 
 Fixação em locais variados de adesivos e banners com orientações de cuidado e 

higienização. 
 Higienização obrigatória dos calçados nas portas de acesso à Universidade nos 

tapetes ou panos úmidos com solução de água sanitária. 
 Respeito à demarcação dos espaços físicos para a circulação, entrada e saída e 

distanciamento nos locais de uso. 
 Respeito à capacidade máxima dos espaços fechados de uso coletivo como salas 

de aula, laboratórios.  
 Não uso de adornos diversos que dificultem a higienização adequada das mãos. 
 Não compartilhamento de canetas, papeis, pranchetas, celulares e quaisquer 

outros materiais de uso pessoal. 
 Ingresso e saída escalonada para evitar aglomeração nos locais comuns (portarias, 

salas de aula e secretarias) e onde for possível, destinar uma porta de entrada e 
outra de saída dos locais comuns, devidamente sinalizadas. 
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Funcionários 

 Aferir a temperatura corporal antes de sair de casa, se maior ou igual a 37,8°C,  fica 
impossibilitado de adentrar a Universidade e deve comunicar chefia (se for servidor) 
e unidade de ensino (se for aluno) para orientações. 

 Medição de temperatura no acesso aos prédios. Se a temperatura for superior a 
37,8°, o acesso ao local não será permitido.  

 Impedimento de acesso às dependências da UNITAU com sintomas de síndrome 
gripal ou da Covid-19. 

 Isolamento obrigatório de 14 dias para qualquer pessoa que estiver na 
Universidade e apresentar os sintomas da Covid-19. 

 Notificação às autoridades sanitárias da existência de casos confirmados de Covid-
19 em alunos, professores ou funcionários.  

 Oferecimento de treinamento sobre os protocolos de biossegurança e sobre o uso 
correto de EPIs para alunos, professores e funcionários. 

 Averiguação constante por parte da CIPA (ronda de segurança) do cumprimento 
das normas de segurança estabelecidas. 

 Não está permitida a realização de eventos acadêmicos, culturais e esportivos. 
 
 

  
 A pessoa com febre acima de 37,8° ou outros sintomas de gripe deverá ser 

orientada a se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Central e comunicar 
imediatamente ao Serviço de Engenharia de Segurança e de Medicina Ocupacional -  
SESMO da UNITAU para as providências relativas ao isolamento e ao 
acompanhamento da notificação. Nestas condições não será permitido ingressar ou 
permanecer no local de trabalho. O SESMO deverá avisar as autoridades sanitárias, 
para controle de eventuais “contatos próximos” do trabalhador infectado, para que 
possam aplicar medidas de quarentena. 

 
 Respeito a todas as normas das autoridades sanitárias e da UNITAU ao ingressar no 

ambiente de trabalho, em particular, manter a distância de segurança, observar as 
regras de higiene das mãos, manter conduta adequada quanto à higiene em geral e 
usar máscaras. 
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Funcionários 

 Limpeza no final do turno, pelos servidores, contemplando a higienização de 
teclados (periódica), das telas sensíveis ao toque e mouses, ou seja, todo o aparato 
laboral utilizado pelo servidor no seu dia a dia, abrangendo as estações de trabalho, 
nos setores administrativos e em todos os laboratórios, bibliotecas, refeitórios, 
dormitórios, guaritas, etc. 

 
 Os funcionários com mais de 60 anos, gestantes, imunodeprimidos, com 

comorbidades potencializadoras de Covid-19, cardiopatas e transplantados serão 
afastados das atividades presenciais, mas farão o teletrabalho quando possível. O 
afastamento deverá ser regulamentado junto ao SESMO – Serviço de Engenharia de 
Segurança e de Medicina Ocupacional. 

 
 Caso seja indispensável a permanência de servidores pertencentes ao grupo de 

risco, deverá ser priorizado trabalho interno, sem contato com clientes, em local 
reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho.  

 
 As atividades presenciais deverão ser redistribuídas nos setores considerando o 

escalonamento e distribuição dos servidores para garantir o distanciamento de 1,5 
a 2,0 m entre as pessoas. 

 
 Atividades como confraternizações, coffee breaks e outros tipos de aglomerações 

serão proibidas. 
 
 As reuniões administrativas serão feitas pelo Microsoft Teams ou pelo Zoom. São 

proibidas reuniões presenciais, salvo “necessidade e urgência” e, não sendo 
possível a reunião on-line, deverá ser reduzido ao mínimo de participantes que 
deverão manter o distanciamento interpessoal e a adequada higienização do local 
de reunião. 

 
 O acesso aos espaços comuns, deve ser quotizado e devem ser previstos: ventilação 

contínua dos locais, tempo reduzido de permanência, manutenção da distância de 
segurança de 1,5 a 2,0 m entre as pessoas no interno desses espaços. 

 
 O ingresso de pessoas que tenham sido positivadas por covid-19 deve ser precedido 

de certificação que comprove a negativação da doença. 
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Prestadores de serviços e público externo 

 Individualizar procedimentos de ingresso, trânsito e de saída, mediante 
modalidades, percursos e horários predefinidos, com o intuito de reduzir as 
possibilidades de contato com o pessoal externo.  
 

 Motoristas externos devem permanecer a bordo dos seus veículos, não 
podendo acessar as áreas internas. Sempre que possível devem ser atendidos 
em seus veículos. Na impossibilidade, devem sempre manter a distância de 
segurança de 1,5 a 2,0 m e uso obrigatório de máscaras.  
 

 Os trabalhadores de carga e descarga deverão manter entre si a distância de 
1,5 a 2,0 m e uso obrigatório de máscaras.  
 

 Reduzir o quanto possível o acesso de visitas e, se isso for necessário, a visita 
deverá submeter-se a todos os procedimentos de segurança destinados aos 
funcionários.  
 

 No caso de transporte próprio da UNITAU, devem ser garantidas todas as 
regras de distanciamento mínimo, higiene das mãos ao ingressar no veículo e 
uso de máscaras. As regras serão instituídas no Setor pela Comissão COVID-19.  
 

 Essas normas se aplicam às empresas terceiras e aos seus empregados que 
prestam serviços nas dependências da UNITAU. 
 

 A empresa terceira deverá dar pleno conhecimento aos seus empregados, 
sobre as normas de segurança da UNITAU, devendo atuar firmemente na 
fiscalização e cumprimento dessas normas. 
 

 A empresa terceira deverá comunicar imediatamente à UNITAU, quando 
ocorrer algum caso positivado de covid-19 entre os seus colaboradores, 
informando o rol de pessoas com quem teve contato e o local em que prestou 
serviços. 
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Protocolos acadêmicos gerais 

 Manter as atividades acadêmicas remotas por meio do uso de tecnologias e iniciar 
as atividades práticas presenciais de forma escalonada e planejada dando 
prioridade para os formandos até que se tenha a recomendação total da 
normalidade por parte das autoridades de saúde. 

 
 Garantir que os trabalhos em grupo sejam restritos aos virtuais. 
 
 Organizar os espaços da Universidade, como salas de aulas, laboratórios, 

bibliotecas, de forma a manter uma distância mínima de 1,5 a 2,0 m entre as 
pessoas. 

 
 Afastar das atividades presenciais os acadêmicos que tenham mais de 60 anos, 

gestantes, pessoas com sintomas de Covid-19, imunodeprimidos, com 
comorbidades potencializadores de Covid-19, cardiopatas e transplantados. O aluno 
deverá solicitar tratamento em regime excepcional com isenção da taxa. 

 
 Definir o uso de materiais digitais (proibido o uso de materiais impressos como 

xerox, trabalhos, entre outros) 
 
 Definir como obrigatórias e exclusivamente remotas as aulas ministradas por 

professores do grupo de risco. Casos excepcionais deverão ser regulamentados pelo 
SESMO  UNITAU e notificados à Pró-reitoria de Graduação. 
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Atendimento | clínicas e escritórios 

 
 É obrigatório o uso de máscara dentro das dependências das clínicas e 

escritórios.  
 

 Na portaria deverá ser aferida a temperatura corporal dos pacientes. Se maior 
ou igual a 37,8°C, impedir a entrada no espaço. 
 

 Somente será permitida a entrada de pessoas com o uso de máscara; e no 
máximo duas pessoas, ou seja, o paciente e um acompanhante (quando menor 
de idade ou com dificuldade de locomoção). 
 

 Entrada liberada somente após apresentação de documento que comprove a 
consulta marcada.  
 

 Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 %, por 20 a 30 
segundos, em toda a superfície das mãos.  
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Atendimento | discentes e docentes nas clínicas, escritório e laboratórios 
 

 
 É obrigatório o uso de máscara dentro das dependências das clínicas, 

escritórios e laboratórios.  
 Poderá ser usada a máscara de tecido, para atendimento sem contato com 

secreções (saliva). Em havendo secreções, sugere-se o uso de máscara 
profissional.  

 A máscara de tecido pode ser utilizada por até 02 (duas) horas ou ser trocada 
se estiver úmida.  

 A máscara profissional pode ser usada por até 5 (cinco) dias.  
 Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 % antes e depois dos 

atendimentos, por 20 a 30 segundos, em toda a superfície das mãos.  
 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas ou higienizadas. 
 Manter ambientes bem ventilados.  
 Priorizar o atendimento com 01 (um) professor/aluno por paciente, com 

distanciamento.  
 Higienizar objetos de trabalho após cada atendimento (maca, bolas e outros 

aparelhos) e higienizar a área de trabalho com álcool líquido (mesas, cadeiras, 
etc.).  

 Evitar tocar a parte da frente da máscara, só manusear pelos elásticos e após 
higienização das mãos.  

 Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável quando tossir ou 
espirrar.  

 Os laboratórios das áreas de Biociências, Exatas e Humanas devem observar as 
normas estabelecidas nesses protocolos. 
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Atividades práticas | Clínicas de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e nos escritórios 

  
 

UNIDADE ROTINA DE ATENDIMENTO EPIS NECESSARIOS 

Clínica de Fisioterapia 
Neurológico adulto 

Permanência de 4 alunos e atendimento 
agendado de 4 pacientes por hora 

Máscara cirúrgica, avental, luvas 
e gorros descartável 

 
Clínica de Fisioterapia 
Neurológico infantil 

Permanência de 3 alunos e atendimento 
agendado de 3 pacientes por hora 

Máscara cirúrgica, avental, luvas 
e gorros 

Clínica de Fisioterapia 
Cardiorrespiratório/ cinesioterapia 

Permanência de 3 alunos e atendimento 
agendado de 3 pacientes por hora 

Máscara PFF 2 (sem válvula) 
avental, luvas e gorros 

descartáveis e óculos ou protetor 
facial 

Clínica de Fisioterapia 
Gerontologia 

Permanência de 3 alunos e atendimento 
agendado de 3 pacientes por hora 

Máscara cirúrgica, avental, luvas 
e gorros 

Clínica de Fisioterapia 
Saúde da Mulher e Saúde coletiva 

Permanência de 8 alunos e atendimento 
agendado de 8 pacientes por hora 

Máscara cirúrgica, avental, luvas 
e gorros 

 

Clínica de Nutrição 
Permanência de 3 alunos e atendimento 

agendado a cada hora 
Máscara descartável e gorros 

Clínica de Psicologia 

Permanência de 1 aluno por sala e 
atendimento agendado a cada hora 

 
 

Máscara descartável 

Laboratório de Nutrição e Dietética 
Permanência de 6 alunos, professor e 

técnico 
Máscara de tecido e gorros 

Laboratório de Enfermagem Permanência de 6 alunos e o professor 
Máscara de tecido 

 
Laboratórios 

Multiprofissionais de 
Odontologia 

Permanência máxima de 12 alunos por 
laboratório 

Máscara e gorro de tecido, 
protetor facial simples e óculos 

de proteção 
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Atividades práticas | Ambientes hospitalares e Unidades Básicas 
 

 
 

UNIDADE PROCEDIMENTOS EPIS NECESSÁRIOS 

 
Hospitais 

Consultas, exame físico, anamnese, aferição de 
pressão, glicemia capilar, curativo sem 

drenagem de secreção, administração de 
medicamentos, limpeza concorrente 

Máscara cirúrgica, 
avental, gorro, luvas e 

óculos 

Atenção básica 

Consultas, exame físico, anamnese, aferição de 
pressão, glicemia capilar, curativo sem drenagem 

de secreção, administração de medicamentos, 
limpeza concorrente. 

Máscara cirúrgica, gorro, 
luvas e óculos 

 

 
Orientações importantes 
 

 É proibido a circulação em áreas do hospital trajando roupas privativas.  
 

 Os protetores faciais poderão ser utilizados em substituição dos óculos de 
proteção e deverão ser higienizados com álcool 70% após o uso, caso tenha 
sujidade lavar com água e sabão. 
 

 Os EPIS são descartáveis e nos casos das máscaras cirúrgicas devem ser 
trocadas a cada 2 horas ou trocadas quando estiverem úmidas. 
 

 Todo material descartável deve ser acondicionado em resíduo infectante.  
 
 Todos os resíduos provenientes de áreas potencialmente contaminadas são 

considerados resíduos Tipo A (risco biológico) e devem ser descartados em 
lixeiras com saco branco com símbolo de risco infectante de maneira 
habitual.  

 
 O uso de Jaleco é obrigatório em todos os laboratórios e clínicas, conforme 

procedimento interno de cada unidade. 
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Atividades práticas | Ambientes hospitalares e Unidades Básicas 

Protocolo de sequência de paramentação e desparamentação – 
precauções de contato + gotículas/aerossóis  
 

Usar máscara PFF2/N95 – ao realizar procedimentos que gerem aerossóis 
como intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, nebulização, coleta de 
amostras nasotraqueais, exercícios respiratórios e atendimento de pacientes em 
ventilação mecânica. A máscara PFF2/N95 deve ser armazenada em embalagem na 
unidade, mantida em bom estado de conservação e descartada após 30 dias de uso 
(ou antes se não estiver em boas condições). 
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Atividades práticas | Laboratórios das áreas de biociências, exatas e humanas 
 

 
 Nos demais laboratórios das áreas de Biociências, Exatas e Humanas da 

UNITAU os discentes e docentes e servidores deverão usar máscaras de 
pano. 
 

 As escalas de atividades devem ser desenvolvidas pelos responsáveis de 
cada unidade de ensino e deverão manter o distanciamento mínimo de 1,5 a  
2,0 m entre as pessoas como preconizado pelo Ministério da Saúde.  
 

 Sugere-se que os responsáveis das unidades limitem os procedimentos a 
serem desenvolvidos a fim de minimizar o risco de contágio como sugerido 
acima, evitando qualquer contato com secreções respiratórias e 
procedimentos invasivos em que há grande quantidade de secreção 
biológica, que para esses casos os EPIS são: Máscara PFF 2, aventais 
impermeáveis, óculos ou protetor facial, luvas e gorros. 
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Atividades práticas | Clínica de Odontologia 

 
 
 
 

 
 
 

Triagem de pacientes da clínica e acompanhantes, prévia ao 
agendamento  
 
Contato por via remota (telefone, e-mail, WhatsApp ou outro aplicativo de 
comunicação) com o paciente ou seu responsável. Esta ficha de triagem ou anamnese 
prévia deve questionar alguns aspectos clínicos relevantes sobre a COVID-19. 
 

Ao agendar consultas:  

• Perguntar ao paciente se ele(a) ou acompanhantes apresentam sintomas de 
infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, espirros, dificuldade para respirar). 
Esses pacientes devem ser orientados a adiar a consulta para depois da melhora dos 
sintomas. Se as respostas forem negativas para os sintomas da COVID-19, o 
agendamento da consulta pode ser realizado. 

• Orientar que todos os pacientes e acompanhantes venham para atendimento 
usando máscara de tecido (exceto crianças menores de 02 anos devido ao elevado 
risco de asfixia e rápido umedecimento) e que permaneçam com a máscara durante 
o tempo em que estiverem nas dependências do prédio e no seu trajeto de ida e de 
volta. Orienta-se, também, que o paciente e acompanhante levem outra máscara 
(limpa) para ser utilizada após o atendimento, ao saírem da clínica.  

• Informar o paciente que evite se adiantar ou atrasar em relação ao horário 
agendado.  

• Solicitar que realize higiene bucal prévia antes de se deslocar para a consulta 
agendada, minimizando escovações no ambiente da clínica-escola.  

• Orientar ao paciente e ao acompanhante que levem o mínimo de bagagem 
consigo na data da consulta, de preferência apenas exames e documentos.  
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Atividades práticas | Clínica de Odontologia 

• Para melhorar a qualidade das triagens, aconselha-se que as informações fiquem 
registradas no prontuário do paciente e que sejam assinadas pelo responsável pela 
triagem.  

• Realizar, conforme preconizado pelas normas técnicas e literatura atualizada, a 
anamnese específica sobre a situação de saúde do paciente (indicado repetir a cada 
novo agendamento). 

ANAMNESE PRÉVIA 
Nos últimos 14 dias, você ou alguém de seu convívio: 
1) Esteve em contato com alguém com diagnóstico de COVID-19?    (  ) Sim   (  ) Não   
2) Esteve em contato com alguém que teve febre ou problemas respiratórios?  (  ) Sim   (  ) Não 
3) Teve febre?          (  ) Sim    (  ) Não 
4) Teve tosse seca?          (  ) Sim   (  ) Não 
5) Teve dificuldades de respirar?        ( ) Sim ( ) Não 
6) Sentiu alguma alteração no gosto (paladar) ou no cheiro (olfato)?   (  ) Sim   (  ) Não 
7) Apresentou dor de cabeça intensa?       (  ) Sim   (  ) Não 
8) Apresentou algum desarranjo intestinal?            (  ) Sim   (  ) Não 
9) Esteve em um hospital como paciente ou acompanhante?     ( ) Sim ( ) Não 

 
Se o paciente respondeu sim para alguma das perguntas, a consulta deve ser adiada 
(por período mínimo de 14 dias ou até confirmação, por testagem específica, da 
ausência de COVID-19. 
 
 

 
 

Ambientes de recepção de pacientes da clínica odontológica 

• Definição de área para guarda dos pertences dos funcionários e vestiários com 
banheiros. 

• Infraestrutura (lavatórios) e insumos para a lavagem e higiene das mãos (água, 
sabonete líquido, papel toalha).  

• Disponibilização de álcool em gel a 70% na recepção e na sala de atendimento.  

• Todos deverão estar capacitados quanto às condutas com o paciente e 
acompanhantes para evitar deslocamentos desnecessários nos diferentes espaços 
de trabalho.  
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Atividades práticas | Clínica de Odontologia 

• Os profissionais que participarão desses atendimentos devem ter treinamento 
adequado sobre as Precauções Padrão (PP).  

• Deve-se tratar todos os pacientes como infectados, mesmo os que não 
apresentam sinais e sintomas.  

• Manter a etiqueta social sem toques físicos.  

• Utilizar calçados profissionais fechados, impermeáveis e com sola antiderrapante.  

• Manter cabelos presos e cobertos com gorro / touca descartável impermeável 
TNT 30g/m2.  

• Manter unhas curtas, limpas, sem esmalte ou unhas postiças. Desprover-se de 
adornos como pulseiras, anéis, brincos, colares e piercings e, em caso de uso de 
barba, mantê-la aparada.  

• Não guardar ou consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalho.  

• Revestir os equipamentos eletrônicos (celulares, mouse, teclado, controle 
remoto, disparadores, máquinas de cartão de crédito, entre outros) com plástico 
filme e higienizar esses itens com álcool líquido a 70% antes e após o uso.  

• Não compartilhar canetas, telefone celular e outros objetos e utensílios. Se for 
necessário compartilhar a caneta, revesti-la com plástico filme e, após o uso, retirar 
o revestimento (descartar em resíduo infectante) e descontaminar com álcool 
líquido a 70%.  

• Não tocar os documentos ou pertences do paciente.  

• Após o atendimento do paciente, proceder a descontaminação da bancada, lavar 
e higienizar as mãos. As superfícies envolvem aquelas próximas ao paciente 
(mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao 
paciente, porém relacionadas ao cuidado com o paciente (maçaneta, interruptor de 
luz, chave, caneta, entre outros).  

• Trocar os revestimentos a cada turno e descontaminar com Hipoclorito de Sódio a 
1% ou álcool líquido a 70% (fazer uso de almotolias).      
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Triagem Presencial (realizada por profissional na portaria) 

• Marcação no piso do distanciamento para as filas (caso ocorra) de, no mínimo, 
2 metros de um paciente para outro.  

• Área de recepção e triagem com proteção de barreira contra espirros e de fácil 
sanitização (painel de vidro ou acrílico).  

• Aferição de temperatura feita com termômetro que possibilite a aferição à 
distância (sem contato físico), em local fora das instalações (antes da entrada 
para a recepção) e, idealmente, sob proteção de barreira contra gotículas e 
aerossóis (tosse, espirro). Febrícula: ≥ 37,3ºC - Febre: ≥ 37,8ºC - Febre alta: ≥ 
39ºC 

 • Disponíveis, em local estratégico de fácil acesso visual e ilustrado, orientações 
claras e suficientes aos pacientes para adotarem as medidas de higiene 
respiratória/etiqueta da tosse: utilizar lenço de papel descartável para higiene 
nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos);  evitar 
tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  realizar a higiene das mãos com água e 
sabonete ou preparação alcoólica. Observar individualmente o grau de 
compreensão sobre as informações prestadas, solicitando ao paciente que 
sinalize se permanecem dúvidas e se necessita de mais esclarecimentos.  

• Disponíveis insumos para higienização das mãos, papel toalha para secagem 
das mãos e álcool em gel a 70% (friccionar nas mãos por 20 a 30 segundos com 
os mesmos movimentos da lavagem com água e sabão e esperar secar).  

• O paciente e seu acompanhante são encaminhados para a sala de espera da 
clínica correspondente ao seu agendamento.  

• O profissional responsável por este momento não deve tocar em documentos 
pessoais do paciente. Toda informação deve ser ditada pelo paciente ou seu 
acompanhante. Orientar o paciente o seguinte: 

• Que para assinatura de qualquer documento (termo de consentimento ou 
recibo, por exemplo), o paciente use preferencialmente sua própria caneta, ou 
alternativamente, uma sobreluva descartável na caneta.  

• Que o paciente (e acompanhante, quando essencial sua presença) 
compareçam sem adornos, como por exemplo relógios de pulso, brincos, colares, 
que utilizem calçados fechados e procurem comparecer com roupas que 
protejam o corpo. 
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• Após utilizar o banheiro, abaixar a tampa do vaso sanitário para dar descarga, 
pois isso evita a disseminação de aerossóis. Após lavar as mãos, secá-las com 
papel toalha e apenas depois disso fechar a torneira usando o papel toalha, já 
que a torneira estará contaminada.  

 

Sala de espera 

 Acomodação dos pacientes com distanciamento mínimo de 2m a partir da 
redistribuição e sinalização de assentos a serem utilizados com uso de adesivos ou 
cores.  
 Remoção de tudo que dificulte a limpeza da sala de espera.  
 Intensificação da limpeza e a descontaminação de objetos e superfícies passíveis 
de contaminação, principalmente maçanetas, interruptores de luz e corrimões.  
 O percurso do paciente na instituição deverá ter sinalização quanto ao 
distanciamento no piso, por cores (para melhor compreensão, esta sinalização pode 
estar em um banner explicativo em local visível da sala de espera para os pacientes 
e acompanhantes).  
 Orientar o paciente e/ou seu acompanhante sobre o local para onde devem se 
dirigir dentro da instituição, evitando circulação desnecessária em outros ambientes  
 Restrição do uso de itens compartilhados por todos (pacientes, discentes, 
docentes e demais funcionários) como canetas, pranchetas e telefones. 
 Disponibilização de álcool em gel a 70% para higienização das mãos, papel toalha 
não reciclável e lixeira com pedal. 
 Disponibilização de sacolas de plástico descartáveis (com tamanho adequado e 
espessura grossa) para colocar todos os pertences do paciente (bolsas, carteiras, 
chaves, óculos escuros, celulares, tablets, etc.)  
 Oferecimento de gorro / touca descartável impermeável TNT 30g/m2 e óculos de 
proteção orientando sua colocação na entrada do ambiente clínico. 
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Para o agendamento dos retornos e continuidade dos 
atendimentos: 

• As consultas subsequentes devem ser antecedidas de contato prévio com os 
pacientes e/ou acompanhantes (telefone ou aplicativos) para confirmar o retorno 
e a condição de saúde, repetindo a orientação dos procedimentos prévios ao 
agendamento  

• Devem ser estabelecidos canais eficazes de comunicação entre os pacientes 
e/ou acompanhantes com a instituição para situações de cancelamentos de 
consultas e intercorrências.  

• A cada nova consulta devem ser repetidos os procedimentos de triagem 
presencial, aferição de temperatura e anamnese, assim como reforçadas as 
orientações quanto ao uso de máscara, etiqueta social sem contatos físicos, 
lavagem das mãos, não tocar olhos e boca, etiqueta da tosse e espirro e a 
adequada higienização das máscaras de tecido.  

• Antes de liberar o paciente para o retorno, orientar quanto à conduta de 
sistematização de cuidados ao chegar em casa (tirar a roupa e deixar em local 
separado para higiene, tomar banho completo, etc.), tendo em vista que esteve 
em ambiente com potencial dispersão de aerossóis e  orientar que, sempre que 
possível, busque nos dias que comparecer às consultas ir direto para casa ao invés 
de circular por diversos espaços sociais. 

 

 
 

Como se portar? 
Antes de sair de casa 

• Lavar as mãos e rosto com água e sabão.  

• Colocar a máscara de tecido.  
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• Evitar tocar olhos, nariz, boca e máscara sem antes higienizar as mãos. 

• Levar para a faculdade, apenas o essencial. 

 Os estudantes deverão sair de casa com roupas comuns e deverão levar, para uso 
exclusivo na clínica, roupas apropriadas (pijama cirúrgico ou roupa branca), que 
serão trocadas antes de iniciar o atendimento aos pacientes. Ao término do 
atendimento, as roupas deverão ser acondicionadas em sacos plásticos e levadas 
para lavagem em casa. O deslocamento fora da clínica não deverá ser com a mesma 
roupa do atendimento. 

 

Deslocamento 

• Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as 
mãos. 

• Evitar tocar olhos, nariz, boca e máscara com as mãos não lavadas.  

• Levar álcool em gel a 70%, caso precise realizar a higienização das mãos no 
caminho.  

• Se utilizar transporte público, evitar encostar em superfícies, manter distância de 
2 metros das outras pessoas e ficar próximo às janelas, que deverão estar abertas. 

Ao chegar à instituição 

• Realizar a higiene das mãos com água e sabão.  

• Só retirar a máscara caso necessitar trocá-la pela de uso clínico. Neste caso lave 
também o rosto com água e sabão.  

• Os estudantes, docentes e colaboradores deverão guardar todos os seus 
pertences, incluindo celulares e bolsas, em armários disponíveis para esse fim.  

 

Orientações para áreas comuns (sala de aula, setores 
administrativos) 

 • Evitar contato físico como abraços, beijos e apertos de mãos.  

• Manter a distância mínima de 2 metros entre você e outras pessoas.  
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• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.  

• Não compartilhar seus objetos pessoais, como talheres, toalhas, pratos, copos, 
celulares, canetas, lápis, borracha e notebooks.  

• Manter os ambientes bem ventilados.  

• Portar garrafa de água de uso próprio, abastecida preferencialmente em casa. 

 

 
 
 

 
 

Definição do nível de proteção em função do risco dos 
procedimentos odontológicos: 
 
Proteção grau 1. Risco Moderado: ausência de contato físico com pacientes, 
mantendo distância mínima de 2 metros.  

• Gorro / touca descartável impermeável TNT 30g/m2.  
• Protetor facial (face shield).  
• Máscara cirúrgica tripla descartável (tipo IIR), que deve ser trocada a cada 4 
(quatro) horas ou sempre que estiver úmida.  
• Avental descartável de mangas longas (30g/m2).  
• Calçado cirúrgico específico para uso na clínica (fechado, emborrachado, 
impermeável e lavável) e meias grossas. 

 
Proteção grau 2. Risco Alto: contato físico com pacientes, sem realização de 
procedimentos produtores de aerossóis/gotículas.  
 Gorro / touca descartável impermeável TNT 30g/m2.  
 Óculos de proteção (mesmo que utilize óculos de grau) com vedamento lateral 
efetivo.  
 Respirador N95/PFF2 ou similar sem válvula.  
 Protetor facial (face shield) com aba vedando a região da fronte. 
 Pijama cirúrgico de mangas curtas / ou roupa branca 
 Avental impermeável descartável de mangas longas (mínimo 30g/m2).  
 Luvas de procedimento.  
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 Calçado cirúrgico específico para uso na clínica (fechado, emborrachado, 
impermeável e lavável) e meias grossas. 

 
Proteção grau 3. Risco Altíssimo:  procedimentos com produção de aerossóis.  

  Gorro / touca descartável impermeável TNT 30g/m2.  
  Óculos de proteção (mesmo que utilize óculos grau).  
  Respirador N95/PFF2 ou similar sem válvula.  
  Máscara cirúrgica tripla descartável (tipo IIR), usada para proteção do respirador 

N95, que deve ser trocada a cada paciente.  
  Protetor facial (face shield) com aba vedando a região da fronte.  
  Pijama cirúrgico de mangas curtas /ou roupa branca manga curta 
  Avental impermeável descartável de mangas longas (mínimo 40g/m2).  
  Luvas de procedimento/cirúrgicas.  
  Calçado cirúrgico específico para uso na clínica (fechado, emborrachado, 

impermeável e lavável) e meias grossas. 

Graus de proteção por segmento 
 Para qualquer atendimento odontológico: considerar proteção grau 3.  
 Profissionais de acesso restrito à sala de espera: considerar proteção grau 1.  
 Profissionais de limpeza: considerar proteção grau 3. 

 
 

Antes da paramentação  
• Preparo em casa 

 Remover todos os acessórios e adereços. 
 Prender os cabelos, se aplicável. 
 Manter as unhas curtas, sem alongamentos nem esmalte. 
 Não utilizar maquiagem e/ou protetor solar, pois dificulta o selamento e fixação 
dos EPIs. 
 Barbear-se, se aplicável (a barba prejudica o selamento marginal dos 
respiradores). 

 
• Preparo na instituição 

 Beber água se necessário, para evitar interrupções durante o atendimento. 
 Ir à toalete se necessário, para evitar interrupções durante o atendimento. 
 Vestir o pijama cirúrgico, calçado cirúrgico específico para uso na clínica com meia 
grossa de uso restrito à clínica e deixar o material pessoal, roupas e calçado no 
vestiário em armários ou, alternativamente, dentro de sacolas plásticas 
descartáveis, fechadas.  
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 Lavar o rosto com água e sabão. 
 Fazer a higienização completa das mãos com água e sabão líquido: 

o Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para 
cobrir todas as superfícies das mãos. 

o Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 
o Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 
o Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 
o Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 
o Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando movimento circular e vice-versa. 
o Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da 

mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-
versa. 

o Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. 
o Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. 
o Secar as mãos com papel toalha descartável. 
o No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre 

utilize papel toalha. 
o Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos. 
o Evitar toques após a higienização das mãos. 
o Na ausência de água e sabão, pode-se fazer a higienização com álcool a 

70% seguindo os mesmos procedimentos. Duração do procedimento: 20 
a 30 segundos. 

 
 

Paramentação preliminar (na sala de paramentação) 
 Jaleco de tecido de manga longa branco com abotoamento frontal, gola de padre 
e punho nas mangas 
  Avental cirúrgico de mangas longas, descartável, impermeável, gramatura de 
40g/m2.  
 Respirador (N95/PFF2 ou similar sem válvula): adaptar o respirador e efetuar o 
teste de ajuste ou vedação.  
  Máscara cirúrgica tripla camada 
 Óculos de proteção, com fechamento lateral (sobre óculos corretor de visão, se 
aplicável).  
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 Gorro em polipropileno 30g/m2, de tamanho adequado, acomodando todo o 
cabelo e orelhas no seu interior.  
  Protetor facial (face shield) com aba na região da fronte.  

 

Preparo do Box 
 Calçar as Luvas de procedimentos de látex ou vinílica que, no contexto da 
epidemia da COVID-19, devem ser utilizadas em qualquer contato com o paciente 
ou seu entorno.  
 Barreiras físicas de proteção. 
 Promover a descontaminação das superfícies utilizando produtos à base de 
álcool a 70%, hipoclorito de sódio a 1% ou ácido peracético a 0,2%, a depender da 
superfície e instalar barreiras físicas de proteção (filmes de PVC ou sacos plásticos): 

o Botões manuais de acionamento; 
o Alças e botões de liga/desliga de refletores; 
o Encosto de cabeça e braços da cadeira odontológica; 
o Encosto do mocho; 
o Encaixes para canetas de alta e baixa rotação; 
o Corpo da seringa tríplice; 
o Encaixes da unidade de sucção; 
o Demais equipamentos a serem utilizados na área clínica. 

 
 Superfícies como bancadas e unidade/carrinho auxiliar devem ser cobertas por 
campos descartáveis e impermeáveis.  
 Seringas tríplices devem ter pontas descartáveis.  
 Deve-se manter nas bancadas de trabalho somente o material que será utilizado 
no procedimento. Tais materiais devem ser descontaminados com álcool a 70%.  
 Separar apenas os instrumentais e materiais de consumo que serão utilizados no 
procedimento clínico, acondicionados em caixa plástica com tampa. 
 O circulante, quando precisar trazer para a bancada um material que não esteja 
disponível no local, deverá fazer uso de sobreluvas plásticas. 

 
 

 
 

Recebendo o paciente 
 O discente (CIRCULANTE) deve recepcionar o paciente na entrada da clínica, 
oferecendo, logo na entrada, a touca sanfonada e o óculos de proteção.  
 No box, quando tudo estiver pronto para o início dos trabalhos, orientar o 
paciente a guardar sua máscara.  
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 Oferecer ao paciente, em copo descartável, 15 ml de gluconato de clorexidina a 
0,12% sem álcool ou de cloreto de cetilpiridínio a 1:4.000 ou Iodopovidona a 0,2% 
para bochecho durante 1 minuto. O líquido deve voltar ao copo e ser descartado na 
cuspideira do box.  

 

Precauções durante o atendimento 
 Trabalhar idealmente a 6 mãos (a 4 mãos, somente em casos específicos, com 
planejamento previamente acertado com o professor) 
 Nunca tocar, desnecessariamente, o paciente, o colega ou a si próprio.  
 Nunca ajustar a máscara, respirador, óculos ou viseira sem realizar prévia 
antissepsia das mãos.  
  Sempre que for realizar procedimento com produção de aerossol, utilizar 
barreiras para o aerossol, de acordo com a orientação do professor (dispositivo com 
Bastidor, isolamento absoluto, suctor de alta potência associado ao espandex...) 
 Utilizar isolamento absoluto sempre que possível.  
 Utilizar o mínimo possível a turbina de alta rotação, substituindo-a por contra 
ângulos com fluxo de água e ar ajustados ao mínimo necessário e, 
preferencialmente, com válvula antirretorno.  
 Os instrumentos rotatórios e a seringa tríplice devem ser acionados dentro de 
um saco plástico por 30 segundos antes do seu primeiro uso naquele paciente e a 
água deve ser sugada.  
 Recomenda-se evitar a utilização da seringa tríplice, especialmente na função 
spray.  
 Sempre que possível, utilizar algodão/gaze estéril para secagem de regiões 
intrabucais.  
 A utilização de sugadores de alta potência (bomba a vácuo) é altamente  
recomendada. 
 Não utilizar aparelhos que gerem aerossóis como jato de bicarbonato e 
ultrassom.  
 Sempre que possível, recomenda-se utilizar dispositivos manuais, como 
escavadores de dentina, para remoção de lesões cariosa (evitar canetas de alta e 
baixa rotação) e curetas para raspagem periodontal. Preferir técnicas químico-
mecânicas sempre que necessário e possível.  
 Em casos de pulpite irreversível sintomática, se possível expor a polpa por meio 
de remoção químico-mecânica do tecido acometido, com isolamento absoluto e 
aspiração contínua.  
 Sempre que possível, dê preferência às suturas com fio absorvível, para evitar 
necessidade de remoção.  
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 A cuspideira deverá ser utilizada o mínimo possível, dando preferência a sucção 
da saliva por meio de bomba a vácuo. O paciente deverá ser orientado a utilizar a 
cuspideira só em casos de extrema necessidade e a descontaminação ao final de 
cada atendimento deve ser feita com hipoclorito a 1%.  
 Em Odontopediatria e na Odontologia para pacientes especiais priorizar, 
sempre que possível, os procedimentos sem a formação de aerossóis: 

o Odontologia preventiva não-invasiva: instruções de higiene, escovação, 
aplicação tópica de flúor (gel e verniz), selantes e uso de cariostáticos. 

o Odontologia preventiva minimamente invasiva: remoção seletiva da cárie 
com instrumentos manuais e restauração com material adesivo (Tratamento 
Restaurador Atraumático - TRA).  
 

 Para pacientes não colaboradores, que necessitam de restrições físicas, 
recomenda-se verificar o momento ideal para o seu atendimento. Em caso de 
situação de urgência, deve-se considerar o atendimento com auxílio dos pais (que 
devem estar utilizando máscaras). 

 

Rotinas em radiologia no ambiente da clínica 
 O aparelho de raios-x intrabucal deve ficar em um ambiente protegido dos 
aerossóis. 
 Uma dupla de estudantes (circulantes) deve ser designada para a tomada de 
todas as radiografias intrabucais estritamente necessárias durante o atendimento 
clínico em cada turno de trabalho, utilizando EPIs completos para proteção grau 3, 
além de avental plástico descartável com fechamento nas costas (ou avental  
impermeável descartável em TNT 30g/m2) sobre o avental cirúrgico, que deverá ser 
trocado a cada paciente, assim como as luvas. 
 Realizar descontaminação do avental e protetor de tireoide plumbíferos, bem 
como de seu suporte com álcool a 70% friccionando a superfície com toalha de 
papel por 20 segundos, evitando uso de borrifadores. Repetir este procedimento 
por 3 vezes e a cada troca de paciente. O avental e protetor de tireoide plumbíferos 
devem ser pendurados no suporte, após sua descontaminação.  
 A superfície da mesa auxiliar deve ser descontaminada por fricção com álcool a 
70% e coberta com campo descartável e impermeável, trocada a cada atendimento.  
Utilizar barreiras de proteção física (tipo filme de PVC) para envolver o cabeçote do 
aparelho de raios-X odontológico (deixando livre a saída do cilindro localizador) e 
encosto da cadeira (incluindo o encosto da cabeça), além de utilizar envoltório 
plástico transparente no painel de comando e disparador do equipamento. As 
barreiras de proteção devem ser retiradas após o atendimento de cada paciente e 
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acondicionadas em sacos plásticos (verificar protocolo de descarte de material 
contaminado).  
 Os filmes radiográficos convencionais ou sensores de sistemas digitais 
intrabucais deverão ser embalados em saco plástico transparente, sendo depois 
revestidos com uma dedeira (porção do dedo da luva de procedimento de látex), 
visando diminuir a estimulação salivar desencadeada pelo incômodo provocado 
pelas ranhuras do invólucro, assim como diminuir a probabilidade de rompimento 
do mesmo.  
 As técnicas radiográficas intrabucais devem ser realizadas com uso de 
posicionadores radiográficos autoclaváveis, pelo fato de o paciente não necessitar 
manter o filme em posição com seus dedos e proporcionar maior padronização da 
técnica (diminuindo a possibilidade de eventuais repetições), reduzindo a dose de 
radiação recebida pelo paciente.  
 O operador 1 posiciona o paciente, o conjunto filme/posicionador, cilindro 
localizador, e após a exposição do filme radiográfico, retira a dedeira e o invólucro 
plástico, dispensando o filme, sem tocá-lo, em um recipiente limpo (copo 
descartável).  
 O operador 2 posiciona o colete e o protetor de tireoide, aciona o disparo e 
realiza o processamento. No caso de aquisição por sistemas digitais intrabucais, o 
operador 2 também manipula o computador.  
 O teclado e o mouse do computador dos sistemas radiográficos digitais devem 
ser envoltos por barreira plástica transparente.  
 O operador 2 deve retirar as luvas contaminadas, lavar as mãos e calçar outro 
par de luvas sem talco para realização do processamento radiográfico.  
 As radiografias devem ser acondicionadas em cartelas plásticas, facilitando a 
descontaminação em caso de contaminação. 

 

Ao final do atendimento 
 Orientar o paciente para colocar nova máscara de tecido (limpa) e permanecer 
sentado.  
 Realizar a remoção das luvas descartáveis empregando a técnica para evitar a 
contaminação das mãos. 

o Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os 
dedos da mão oposta. 

o Segure a luva removida com a outra mão enluvada. 
o Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador 

oposto (sem luvas) e retire a outra luva.  
 Realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas 
descartáveis.  
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 Realizar as orientações pós-operatórias, para retorno e ou encaminhamentos a 
outros serviços de saúde, verbais e escritas (proteger a caneta com papel filme).  
 Retirada dos EPIs do paciente - menos a máscara - e o aluno circulante deve 
acompanhá-lo para a saída da clínica. 

 

Moldagens, modelos e dispositivos de prova 
 As moldagens devem ser lavadas em uma cuba com água, realizando 
movimentos pendulares por 20 segundos (não lavar sob jato da torneira).  
 Para alginato realizar descontaminação com algodão ou gaze embebido em 
hipoclorito de sódio a 1% utilizando almotolias e acondicionar em saco plástico 
fechado por 10 minutos.  
 Elastômeros devem permanecer imersos durante pelo menos 10 min em 
hipoclorito de sódio a 1% ou glutaraldeído a 2%.  
 Enxaguar em uma cuba com água, realizando movimentos pendulares por 20 
segundos.  
 Secar com papel toalha descartável.  
 Modelos de gesso que foram manuseados durante a consulta e contaminados 
por saliva deverão ser imersos em solução de água de gesso com hipoclorito de 
sódio a 0,5%, durante 30 minutos e secar naturalmente.  
 Dispositivos de prova podem ser descontaminados por imersão em álcool a 70% 
durante 5 minutos.  
 Próteses acrílicas devem ser imersas em solução de hipoclorito de sódio a 1% 
durante 10 minutos. 
 Próteses com partes metálicas devem ser imersas em solução de clorexidina a 
0,2% durante 10 minutos. 

 
 

  
 

Desmontagem do box 
 
Operador 1  

 Retirar as luvas de procedimento, descartá-las adequadamente, higienizar as 
mãos,  
 Retirar o avental cirúrgico, e  manter-se com o jaleco de mangas longas. 
 Calçar as luvas de borracha de cano longo e tamanho apropriado para limpeza.  
 Recolher todo o instrumental e levá-lo, dentro da caixa com tampa, até o 
expurgo para proceder sua limpeza e preparo para esterilização.  
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  No expurgo, deve utilizar o capote impermeável à disposição no setor, quando 
da lavagem dos instrumentais. 

 
Operador 2  

 Manter todos os EPIs, apenas retirar as luvas de procedimento, descartá-las 
adequadamente, higienizar as mãos e calçar as luvas de borracha de cano longo e 
tamanho apropriado para limpeza.  
 Recolher todos os materiais perfurocortantes com o uso do porta-agulha e 
descartá-los em recipiente adequado (descarpak) ainda no box. 
 Remover os campos da mesa e o PVC das superfícies, dobrando-os e 
compactando-os para que gerem o menor volume possível e descartá-los no lixo 
infectante.  
 A descontaminação das superfícies já protegidas por barreiras deve ser feita com 
álcool a 70%, hipoclorito de sódio a 1% ou ácido peracético a 0,2% da área menos 
contaminada para mais contaminada, de cima para baixo, de dentro para fora: 

1º - Alça do refletor 
2º - Cadeira odontológica 
3º - Mocho 
4º - Superfície da unidade/carrinho auxiliar 
5º - Encaixes para alta e baixa rotação, seringa tríplice, sugadores e cuspideira.  

 Lavar a parte externa das luvas de borracha com água e sabão.  
 Enxague com água corrente evitando respingos.  
 Seque com papel toalha. 
 Aplique o desinfetante disponível (álcool 70% ou hipoclorito 1%).  
 Retire a luva grossa da mão direita puxando-a pelos dedos com a mão esquerda.  
 Retire a luva grossa da mão esquerda introduzindo os dedos da mão direita 
desenluvada pela parte de dentro, sem encostar na parte externa da luva de 
borracha.  
 Verifique a presença de furos e rasgos e despreze-as, se necessário.  
 Acondicione as luvas de borracha em saco plástico limpo e hermeticamente 
fechado.  
 Proceda a desparamentação conforme indicado. 

 
 

Desparamentação  
 Antes de sair da clínica, deve retirar o avental cirúrgico e as luvas cirúrgicas 
 Remoção das luvas: retirar a luva de uma das mãos com o auxílio da outra, 
tocando somente as superfícies externas. Com a mão desenluvada retire a luva da 
outra mão, agora tocando somente sua face interna. As luvas devem ser 
descartadas imediatamente em lixeira de material biológico. 
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 Lavagem das mãos.  
 Remoção do avental: remover as amarrias do pescoço, seguida pelas da cintura, 
retirando os braços da face interna do avental, virando-o pelo avesso e enrolando-o 
até o final para o descarte imediato na lixeira de material biológico. 
 Lavagem das mãos. 
 A desparamentação dos demais EPIS deve ser realizada em ambiente destinado 
especificamente para tal, à saída da clínica (SALA DE DESPARAMENTAÇÃO). 
 Remoção do protetor facial e óculos de proteção: na remoção do protetor facial 
utiliza-se as hastes laterais. Nunca se deve tocar na parte frontal do protetor facial, 
superfície mais contaminada. Os óculos de proteção também devem ser retirados e 
colocados em superfície adequada para posterior descontaminação. 
 Remoção do gorro/touca pela parte posterior e descarte no lixo de material 
biológico.  
 Lavagem das mãos.  
 Remoção da máscara/respirador: COM O AUXILIO DE UMA CAIXA PLÁSTICA de 
tamanho adequado, iniciar pelo elástico inferior, seguido pelo superior, segurando 
ambos com a mão, sem tocar na face frontal da máscara. Excepcionalmente, em 
situações de carência de insumos e para atender a demanda da epidemia da COVID-
19, o respirador N95/PFF2 ou similar sem válvula poderá ser reutilizado pelo 
mesmo profissional, desde que cumpridos passos obrigatórios para a retirada sem a 
contaminação da sua face interna. Com objetivo de minimizar a contaminação do 
respirador, utiliza-se máscara cirúrgica sobre ele e ainda o faceshield. Se o 
respirador estiver íntegro, limpo e seco, pode ser usado várias vezes durante o 
mesmo dia pelo mesmo profissional por até 12 horas, durante 10 a 15 dias. O 
respirador pode ser guardado na caixa plástica, sem amassá-lo. A caixa deve ter 
perfurações para manter arejado seu interior. 
 Lavagem das mãos.  
 Remoção do jaleco de tecido colocar em sacola plástica 
 Lavagem das mãos.  
 Encaminhar para o vestiário para remoção do pijama cirúrgico (ou roupa branca) 
que deve também ser acondicionado em sacola plástica juntamente com o jaleco 
para posterior lavagem. 

 

Demais dependências a serem consideradas 
 
Sala dos cabeções: 

 Os cabeções encontram-se identificados com os números dos equipos em que 
serão utilizados, e devem ser retirados e devolvidos ao seu local de origem, 
devidamente limpos e secos. Trabalhar com sugador. 
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 Importante manter a ordem na sala. 
 

Laboratórios: é obrigatório o uso de EPIs. 
 

 Gorro de tecido ou touca descartável impermeável TNT 30g/m2 (sob orientação 
do professor, de acordo com o procedimento a ser realizado) 
 Óculos de proteção (mesmo que utilize óculos de grau).  
 Respirador N95/PFF2 ou similar sem válvula /ou máscara cirúrgica 3 camadas / 
ou máscara de tecido com camada tripla. (sob orientação do professor, de acordo 
com o procedimento a ser realizado) 
 Protetor facial (face shield).  
 Jaleco de manga longa 
 Luvas de procedimento.  
 Calçado fechado e meias grossas. 
 As bancadas devem ser desinfectadas com fricção de álcool 70% e protegidas 
com plástico branco 

 

 
 Todos os docentes que estiverem em ambiente clínico com produção contínua 
de aerossol deverão utilizar todos os EPIs recomendados, bem como, respirador 
N95/PFF2 ou similar sem válvula e protetor facial (Grau III).  
 Para a supervisão à assistência em clínicas de ensino odontológico, recomenda-
se considerar o critério de excelência do Documento Orientador da ABENO: 1 (um) 
docente para 4 (quatro) unidades de atendimento, constituída por 2 (dois) 
estudantes trabalhando a quatro mãos, com um terceiro aluno circulante para cada 
unidade. 
 Nos casos em que o docente participar ativamente do procedimento deve seguir 
as mesmas recomendações dadas aos estudantes, trocando avental e luvas entre 
um paciente e outro.  
 Caso o docente faça apenas avaliação visual, deverá colocar avental plástico 
descartável com fechamento nas costas (ou avental impermeável descartável em 
TNT 30g/m2) sobre o avental cirúrgico, o qual deverá ser trocado, assim como as 
luvas, entre as avaliações. 
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Ao retornar para casa 
 

 Na entrada de casa, manter um pano com solução de água e hipoclorito de sódio 
(1 parte de água sanitária e 3 partes de água).  
 Preferencialmente entrar pela entrada secundária. Retirar os sapatos na entrada 
de casa. 
 Determinar uma área contaminada, para deixar roupas e calçados antes de 
circular dentro de casa.  
 Deixar bolsa, carteira, chaves e outros objetos pessoais em uma caixa na entrada 
da sua casa.  
 Higienizar os objetos pessoais, como chaves, celular e relógio, com álcool a 70% 
ou isopropílico.  
 Deixar na lavanderia toda a roupa utilizada no atendimento clínico, bem como 
a(s) máscara(s) de tecido. 
 Lavar as roupas usadas fora de casa separadas das demais, com água e sabão 
(prefira secagem ao sol ou em secadora no ciclo quente).  
 Lavar as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão e higienizar com álcool 
em gel a 70%.  
 Tomar banho e higienizar bem as áreas mais expostas como mãos, punhos, 
pescoço e rosto.  
 Lavar cabelos, bigodes e barbas com xampu e/ou sabonetes. 

 

Orientações para a lavagem de roupas utilizadas na área clínica 
 

 Ao final do expediente clínico, retirar o jaleco e o pijama cirúrgico (ou roupa 
branca), colocar em uma sacola/embalagem plástica fechada.  
 Em casa lavar o jaleco e o pijama cirúrgico separado das demais roupas, deixar 
de molho por 30 min em solução de hipoclorito de sódio a 0,02% - 10ml de 
alvejante comercial a 2 ou 2,5% para cada litro de água (realizar a mistura antes da 
colocação da roupa para evitar manchas). Lavar em água quente (≥ 71ºC) e sabão 
na quantidade especificada pelo fabricante, secar ao sol ou em secadora e passar a 
ferro quente. Embalar em saco plástico limpo e fechado.  
 Após a lavagem em máquina de lavar, executar o ciclo de autolimpeza da 
máquina. 



 
 

61 
 
 

Atividades práticas | Clínica de Odontologia 

 
 
 

Observações finais importantes: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A presença de um observador do curso para fiscalização e orientação de todos os membros durante 
as atividades é essencial para garantir que os procedimentos adotados sejam realizados com 
precisão, ademais de possibilitar o encaminhamento correto em caso de acidente/ incidente, bem 
como notificação, quando for o caso. 
 
Quanto à avaliação dos discentes, as disciplinas com atividades práticas (clínicas e laboratoriais) 
devem monitorá-los e avaliá-los em relação às suas práticas de controle de infecção. Os aspectos 
abordados nas capacitações devem ser incluídos na ficha de avaliação prática e os estudantes devem 
enfrentar as consequências, e serem incentivados ao reforço contínuo dos procedimentos de 
biossegurança, caso falhem em implementá-las. 
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 O acesso às bibliotecas será exclusivo para devolução ou retirada de livros 
físicos por meio de agendamento prévio, levando em consideração os 
protocolos de biossegurança estabelecidos pela Comissão Covid-19 da UNITAU 
em alinhamento com os órgãos de controle públicos. 

 O acervo ficará fechado, sem circulação de usuários. O acesso será permitido 
somente para os funcionários da biblioteca. 

 O uso de máscara é obrigatório. 
 A permanência no interior da biblioteca será permitida exclusivamente para a 

consulta de obras com exemplar único, sendo obrigatório o uso de EPI próprio: 
máscara e luva.  

 Haverá distância delimitada por fitas de segurança mantendo o distanciamento 
necessário para atendimento ao usuário. 

 A data e o horário de retirada de livros deverá ser agendada pelo sistema 
Sophia Biblioteca através do link http://bit.ly/SIBicat para devoluções de livros 
através do e-mail sibi@unitau.br.  

 Mesmo com o agendamento, o usuário deverá aguardar autorização para 
entrar na biblioteca, observando a quantidade de pessoas permitidas dentro do 
ambiente (fixação na porta de entrada).  

 Na entrada de toda biblioteca há um dispenser de álcool gel que deverá ser 
usado para higienização das mãos antes do usuário ingressar no espaço. 
 

ATENÇÃO: 

 As obras devolvidas ficarão em quarentena por até 14 dias. O período 
mínimo de quarentena a ser adotado é de 9 dias e foi estabelecido levando 
em conta o tempo de presença do vírus em superfícies plásticas, visto que 
alguns livros possuem revestimentos plásticos em suas capas. 

 As obras devolvidas que estiverem reservadas deverão ser separadas e 
identificadas com a data de devolução e após a quarentena poderão voltar à 
circulação.  

 O funcionário deverá usar luvas para receber os livros devolvidos e deverá 
colocá-los em uma estante reservada para a quarentena, identificando a 
data de devolução para controle do tempo.  
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 Passado o período de quarentena, as obras poderão retornar ao acervo e ao 
empréstimo. 

 Os serviços como catalogação de publicações digitais de teses, dissertações 
e monografias e elaboração de fichas catalográficas seguirão normalmente e 
poderão ser solicitadas pelo e-mail sibi@unitau.br. 

 

 
O Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi disponibiliza aos alunos mais de 200 mil 
itens, entre livros, periódicos, dissertações, teses e outros materiais bibliográficos, e 
mais de 10 mil livros digitais disponibilizados pela plataforma Minha Biblioteca. A 
plataforma possui amplo acervo multidisciplinar e pode ser usada em computadores, 
tablets e smartphones. Oferece conteúdo das editoras: Grupo A, Grupo Gen-Atlas, 
Manole Elsevier e Saraiva.  
 
 
 
Para cadastro no SIBi, o aluno deverá preencher o formulário online 
https://bit.ly/CadastroSIBi e seguir as instruções enviadas por email. As instruções de 
acesso à plataforma Minha Biblioteca estão disponíveis em  
https://sibiunitau.wordpress.com/2020/03/18/biblioteca-digital/  
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UNITAU 

 Criação da Comissão Especial Covid-19 - UNITAU 
Em 13 de março de 2020, a Reitoria constituiu a Comissão Especial Covid 19 - 
Unitau, pela Portaria R nº. 071/2020, com o objetivo de elaborar e implantar 
planos de ação para prevenção e contenção à Covid-19 na Universidade de 
Taubaté. 
 

 Criação da Comissão Especial de Contingência Pós-Covid19 
Em 11 de maio de 2020, a Reitoria constituiu a Comissão Especial de 
Contingência da Unitau Pós-Covid 19, pela Portaria R nº. 114/2020, com o 
objetivo de apresentar o planejamento para a retomada das atividades, o 
equilíbrio econômico-financeiro da Universidade de Taubaté, com foco nas 
áreas acadêmica, administrativa, finananceira e tecnológica.  
 

 Avaliação institucional do período – Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA realizou pesquisas com servidores 
técnico-administrativos, com docentes e discentes da Unitau para entender o 
contexto/realidade da comunidade universitária durante a pandemia e para 
fornecer informações de suporte às decisões da gestão da Universidade.  
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Bases legais 

 Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. Declara 
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 
 Lei Federal nº 13.979, de 7 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 
 Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020 e o Decreto Estadual nº 

64.864, de 16 de março de 2020, dispõem sobre a adoção de medidas 
temporárias emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19; 

 
 Decreto Municipal nº 14.689, de 16 de março de 2020. Declara situação de 

emergência no Município de Taubaté;  
 

 Portaria MEC 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; 

 
 Decreto Legislativo do Congresso Nacional n. 06, de 20 de março de 2020. 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem 
no 93, de 18 de março de 2020; 

 
 Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020. Decreta quarentena no 

Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo 
Coronavírus), e dá providências complementares; 

 
 Portaria MEC 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; 
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 Parecer CNE/CP nº 5, 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.” 

 
 Decreto Estadual nº 65.088, de 24 de julho de 2020. Estende a medida de 

quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 , para 
até 10 de agosto de 2020. 

 
 Ato Executivo R-Nº 009, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre medidas de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito da 
Universidade de Taubaté, da pandemia de doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.  

 
 Ato Executivo R-Nº 012, de 20 de março de 2020. Dispõe sobre a adoção do 

regime especial de teletrabalho como medida temporária de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito da Universidade 
de Taubaté, da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo 
agente Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

 
 Ato Executivo R-Nº 016, de 6 de abril de 2020. Estabelece o Regime Excepcional 

por Contingência aos discentes dos cursos presenciais de Graduação e Pós-
graduação da Universidade de Taubaté, em razão das medidas de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento da pandemia de doença infecciosa COVID-19 
causada pelo vírus SARS-Cov 2 e dá outras providências. 
 

 Portaria PRA nº 173/2020, de 21 de maio de 2020. Institui o protocolo técnico 
sanitário para o retorno gradual das aulas práticas, das práticas em laboratório, 
das práticas profissionais e do estágio supervisionado, em caráter excepcional, 
em decorrência da Pandemia da COVID-19. 
 

 Portaria PRA Nº 0180/2020, de 19 de junho de 2020. Institui a Comissão 
Especial criada para executar organizar, orientar, treinar, acompanhar as ações 
para o retorno dos servidores técnico-administrativos, docentes, discentes, 
empresas prestadoras de serviço e público em geral empreendendo a 
fiscalização contínua, com a proposição de medidas de segurança, adequações 



 
 

69 
 
 

Bases legais 

do local de trabalho, disponibilidade dos equipamentos de proteção individual 
– EPI. 
 

 Memorando circular nº 009/2020 – PRA, de 25 de junho de 2020.  Informa 
sobre as medidas emergenciais e preventivas adotadas em 25/06/2020. 
 

 Memorando Circular nº 010/2020 – PRA, de 25 de junho de 2020.  Comunica 
sobre quais rotinas e ações a serem adotadas nos casos de afastamento por 
suspeita de contágio e por contaminação e sobre higienização dos ambientes. 
 

 Portaria PRA nº 197/2020, de 04 de agosto de 2020.   Autoriza em caráter 
excepcional e temporário, a utilização de servidores que se encontram com as 
atividades suspensas, para apoio em necessidades urgentes criadas para a 
execução de aulas remotas e para apoio às Pró-reitorias, em decorrência da 
Pandemia da Covid-19. 
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Anexo I 

  

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

Curso:  Período/turma: 

Disciplina: Professor(a):  

Tópico do Plano de Ensino: 

DATA E 
HORÁRIO 

CONTEÚDO RECURSOS* 
ATIVIDADE PROPOSTA 
(INDICAR ONDE SERÁ 

DISPONIBILIZADA) 
 

 

 

   

*Microsoft Teams, Zoom, Webnex , Hangouts, PowerPoint comentado, etc 
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