


Prezados estudantes, 

comprometida em seguir os rígidos protocolos de saúde definidos pelos órgãos 

responsáveis e a manutenção de um espaço de ensino que visa a segurança dos 

estudantes, a Faculdade Fecaf disponibiliza este manual que contém os protoco-

los sanitários a serem adotados por toda a comunidade no momento de  volta às 

aulas. Acreditamos que antecipar as informações a todos, reforça o nosso com-

promisso com a transparência e a organização.



IMPORTANTE
Caso o estudante apresente qualquer sintoma relacionado à COVID-19, 

pedimos que não vá à Faculdade.
Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns são:

• Febre;
• Tosse seca;
• Cansaço.



ETIQUETAS DE 
CUMPRIMENTOS1.

Neste momento escolha novas formas de se cumprimentar.

TOQUE NO COTOVELO:

ACENO DE MÃOS:

TOQUE DOS PÉS:



ANTES DE SAIR DE 
CASA E AO RETORNAR2.

• Higienizar todo o material com álcool 70% ou solução com água 
sanitária, ao sair de casa para ir à Faculdade e ao retornar;
• Higienizar celulares e óculos;
• Ao chegar em casa realizar a higienização dos sapatos;
Orientamos que, ao chegar em casa, faça a higiene pessoal.

A prevenção começa em casa, por isso orientamos os estudantes 
a seguirem algumas etapas antes de chegar à Faculdade e no 
retorno para casa:

• Aferir a temperatura 
antes de sair de casa;

• Chegar à Faculdade de 
máscara;

• Evitar elevadores cheios, 
havendo uma flexibiliza-
ção de horários e faltas;

• Sempre que possível 
lavar as mãos com água 
e sabão;

• Sempre que possível 
lavar as mãos com água 
e sabão;



ITENS PARA LEVAR À 
FACULDADE

NA CHEGADA 
À FACULDADE

3.

4.

• Levar diariamente para a 
Faculdade um frasco de álcool 
em gel para uso pessoal.

• Encaminhamento imedia-
to à sala de aula a fim de 
evitar aglomerações em 
espaços comuns.

Ao chegar à Faculdade todos os estudantes e colaboradores deverão 
passar pelas etapas a seguir:

• Aferição da tempe-
ratura corporal;

• Higienização dos calçados 
e mãos;

• Uso da máscara de pro-
teção durante todo o perí-
odo escolar;



IMPORTANTE

Encaminhamento do estudante a uma tenda de isolamento que será 
instalada na lateral do prédio principal ou retorno do estudante à sua casa;
Solicitamos que o estudante contate o médico ou serviço de saúde;

Caso seja detectada alguma alteração na temperatura corporal do 
estudante ou qualquer outro sintoma relacionado à COVID-19, serão 

adotados os seguintes procedimentos:



DURANTE 
AS AULAS5.

• Neste momento, escolha novas formas 
de se cumprimentar.

A etiqueta de protocolos sanitários deverá ser seguida durante todo 
período em que o estudante estiver na Faculdade.

• Manter o distanciamento estabelecido na 
sala de aula;

• As janelas e portas de acesso aos ambien-
tes permanecerão abertas para garantirmos 
ventilação adequada;

• Ao retornar do banheiro, o estudante deverá 
higienizar as mãos com água e sabão;

• Durante as aulas e os intervalos o estudante 
deverá manter o distanciamento dos colegas;



AÇÕES

• Aquisição de termômetros digitais;
• Instalação da tenda de isolamento;
• Instalação de totens de álcool em gel nas entradas da faculdade;
• Instalação de dispenser de álcool em gel nos corredores;
• Sinalização de todo o prédio contendo instruções e informações 
sobre o COVID-19;
• Tapetes sanitizantes para as entradas dos prédios;
• Visores em acrílico para atendimento na secretaria.
• Adequação das salas de aula e ambientes de trabalho para a ga-
rantia do distanciamento entre as pessoas.

O que já está sendo feito pela Faculdade

ESTRUTURA

EQUIPE
• Compra de máscaras para todos os colaboradores;
• Compra de álcool em gel para as mesas de professores; 
• Compra de EPIs para a equipe de limpeza, portaria e inspetores;
• Treinamento de todos os colaboradores sobre os protocolos de higiene;
• Criação de um comitê de segurança e orientação.



HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS

AÇÕES

• Limpeza constante de todos os ambientes;
• Limpeza intensificada dos locais de maior contato das mãos, 
tais como: maçanetas, carteiras, bancos, corrimãos, itens de la-
boratórios, chromebooks, etc.;
• Disponibilização de dispensers de álcool em gel por todos os 
locais de grande circulação;



COMPROMISSO

FACULDADEESTUDANTES

Para que possamos oferecer um ambiente mais seguro, Faculdade e 
Estudantes devem trabalhar juntos. 

• Seguir as orientações protocolares;
• Manter o empenho nos estudos;
Respeitar o distanciamento e as 
etiquetas de cumprimento;
• Permanecer de máscara duran-
te todo o período que estiver na 
Faculdade.

• Promover um ambiente seguro 
para todos;
• Garantir um ensino de qualidade;
• Treinar os colaboradores para 
os novos desafios;
• Manter os espaços limpos e 
higienizados.



Prezados estudantes,
Este manual será atualizado à medida em que obtivermos mais in-
formações. Reforçamos a necessidade de antecipar as informações 
sobre os novos protocolos, bem como sobre as ações que já estão 
sendo tomadas, por compreendermos que toda a comunidade precisa 
estar ciente de modo antecipado sobre todas as etapas do processo 
de retorno às aulas presenciais, a fim de que possam organizar-se 
com tranquilidade.
Sabemos que o sucesso nessa jornada dependerá de cada membro 
de nossa comunidade, por isso, contamos com a colaboração e apoio 
de todos.

Estamos com saudades! 


