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SARS-COV-2/COVID-19 

 

Em dezembro de 2019, um novo vírus foi relatado pela primeira vez, na 

cidade de Whuan, Hubei, China, sendo o agente causador da doença COVID-19. O novo 

coronavírus denominado de SARS-CoV-2 foi rapidamente disseminado mundialmente. 

A Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, declarou a infecção por 

SARS-CoV-2 e sua doença COVID-19, como uma emergência em saúde pública. 

 

A transmissão do SARS-coV-2 ocorre pela inalação do aerossol ou de 

gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou espirro), geradas por indivíduos 

infectados sintomáticos ou assintomáticos e também pelo contato direto ou indireto com 

mãos, secreções, fômites, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante à 

maneira como outros patógenos respiratórios se disseminam (ANVISA, 2020). 

 

Políticas de saúde pública baseadas no isolamento/distanciamento social em 

diferentes intensidades restritivas foram e continuam sendo aplicados nos países onde a 

transmissão do SARS-CoV-2 se instalou. Em decorrência destas políticas, as atividades 

de ensino presencial em todos os seus níveis foram interrompidas na grande maioria dos 

países com cadeias de transmissão ativas 

 

1. ARCABOUÇO LEGAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E SEUS 

IMPACTOS NA ATIVIDADE FIM DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

BRASÍLIA 

 

No Distrito Federal, o DECRETO Nº 40.520, DE 14 DE MARÇO DE 2020 

suspendeu atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das 

redes de ensino pública e privada. Neste primeiro decreto a suspensão estava prevista até 

o dia 16 de março de 2020. 

 

O Ministério da Educação publicou a PORTARIA Nº 343, DE 17 DE 

MARÇO DE 2020 que dispunha sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 



Plano de retorno seguro às aulas presenciais: Medidas institucionais e de segurança Página 5 de 23 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-

19. 

Diante deste cenário a Universidade Católica de Brasília publicou no dia 19 

de março de 2020 um Aviso aos Estudantes1 onde dava publicidade aos Protocolos de 

Contingência para os Cursos de Graduação (ANEXO I) e para os Cursos de Pós 

Graduação (ANEXO II). Os Planos de Contingência estabeleceram as orientações para 

que as atividades de ensino dos conteúdos teóricos fossem continuadas remotamente com 

a utilização de ambiente virtual. 

 

Desde a publicação do DECRETO Nº 40.520, DE 14 DE MARÇO DE 2020 

(revogado) o Governo do Distrito Federal vem atualizando a legislação para o 

enfrentamento da COVID-19. A legislação Distrital com seus Decretos, Leis e Portarias 

pode ser encontrada na página do TJDFT2. As atividades fins da Universidade Católica 

de Brasília são, neste momento, norteadas pelo Decreto nº 40.939, de 02 de julho de 2020 

em seu artigo 4º c/c item “F” do seu Anexo único: 

 

“(...)  

Art. 4º Ficam liberadas as atividades educacionais presenciais nas escolas, 

universidades e faculdades da rede pública e privada, devendo ser 

observados os protocolos e medidas de segurança estabelecido no art. 5º e no 

Anexo Único deste Decreto. 

 

ANEXO ÚNICO: 

 

(...) 

 

F) Escolas, universidades e faculdades, da rede de ensino privada 

 

1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos 

no art. 5º deste Decreto. 

2. Autorizado a funcionar a partir de 27 de julho de 2020. 

3. Higienizar as cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente. 

4. Disposição das carteiras, cadeiras e mesas a uma distância de 1,5 metro 

uma das outras. 

5. Proibido o funcionamento dos bebedouros. 

6. Privilegiar a ventilação natural do ambiente. No caso do uso de ar-

condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros diariamente. 

7. Priorizar reuniões e eventos a distância. 

8. Suspensão da utilização de catracas e pontos eletrônicos cuja utilização 

ocorra mediante biometria, especialmente de impressão digital, para alunos 

e colaboradores. 

 
1 Disponível em: https://ucb.catolica.edu.br/portal/noticias/aviso-aos-estudantes-19-03/ 
2 Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/legislacao-covid-19-2013-
coronavirus/legislacao-distrital-covid-19-coronavirus 
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9. Readequação dos espaços físicos, respeitando o distanciamento mínimo de 

1,5 metros por estudante. 

10. Delimitação, por meio de sinalização, da capacidade máxima de pessoas 

nas salas de aula, bibliotecas, ambientes compartilhados e elevadores, 

respeitando o distanciamento mínimo obrigatório. 

11. Organização dos fluxos de circulação de pessoas nos corredores e 

espaços abertos evitando contato e respeitando o distanciamento mínimo. 

12. Escalonamento de horários de intervalo, refeições, saída e entrada de 

salas de aula, bem como de horários de utilização de ginásios, bibliotecas, 

pátios etc, a fim de preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre 

pessoas e evitar a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas comuns. 

13. Modificar as atividades esportivas de forma que sejam realizadas ao ar 

livre ou em ambientes ventilados. 

14. Limpeza geral e desinfecção das instalações antes da reabertura da 

escola. 

15. Testagem para Covid-19 dos profissionais da educação, na forma do 

protocolo da Secretaria de Estado de Saúde. 

16. Fornecimento de instalações de água, de saneamento e de gerenciamento 

de resíduos. 

17. Disponibilização de locais para a lavagem das mãos com sabão e toalhas 

de papel descartáveis ou disponibilização de dispenser com álcool em gel. 

18. Janelas e portas dos ambientes escolares (sala de aula, sala dos 

professores, banheiros, cozinha etc.) devem permanecer totalmente abertas 

durante as aulas. 

19. As turmas devem ser reorganizadas de modo a reduzir o número de 

estudantes em sala de aula promovendo a alternância entre o ensino 

presencial e o ensino mediado por tecnologias. 

20. Devem ser evitadas aglomerações de pais/responsáveis e estudantes em 

frente à escola estabelecendo-se escalonamento para a entrada e saída dos 

estudantes. 

21. Jogos recreativos, esportivos e outros eventos que criem condições de 

aglomeração devem ser cancelados. 

22. Estudantes e professores que se enquadram no grupo de risco atuarão 

exclusivamente por meio do ensino mediado por tecnologias. 

23. Deve-se restringir o uso de objetos que possam ser compartilhados pelos 

estudantes. 

24. Limpeza e sanitização dos ambientes escolares com maior frequência. 

25. As Escolas Privadas deverão envidar esforços para que o retorno às aulas 

se dê de modo gradativo. 

26. As escolas deverão adotar programas de conscientização do uso de 

máscara, do distanciamento e das demais medidas de prevenção ao novo 

Coronavírus. ” (Grifos nossos) 

 

Importante ressaltar que, em 01 de dezembro de 2020, por meio da publicação 

do Decreto nº 41.535, o Governo do Distrito Federal manteve em vigor todos os 

protocolos e medidas de segurança impostos pelo Anexo Único do Decreto nº 40.939, de 

02 de julho de 2020, acima transcritos. Sendo então mantida a permissão para o 

funcionamento, de forma presencial, das Universidades da rede Privada.  
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Cabe ressaltar ainda que, a partir do dia 18 de maio de 2020, seguindo 

estritamente o disposto no parágrafo 8 do artigo 2º do Decreto nº 40.817, de 22 de maio 

de 2020, a Universidade Católica de Brasília retornou às atividades do Estágio Curricular 

com os estudantes dos Cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 

 

A Universidade Católica de Brasília possui cursos de Pós-Graduação onde a 

atividade de produção de conhecimento acontece em espaços laboratoriais onde 

estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado desenvolvem 

atividades experimentais. De acordo com a normativa vigente, encontra-se previsão para 

manutenção de atividades de pesquisa no período de pandemia nos seguintes decretos 

presidenciais: Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020 e Decreto nº 10.292, de 25 de 

março de 2020. 

 

Estes decretos tratam de atividades consideradas essenciais, sendo que, no 

Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020 há a seguinte previsão: 

 

“XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares 

relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto” 

 

Ainda, cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

por meio da Nota Técnica nº 59/2020 – SES/SVS/DIVISA/GESES, em 25 de setembro 

de 2020, expediu orientações e medidas de prevenção do novo coronavírus em 

Universidades privadas do DF. Vejamos os pontos de maior relevância:  
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Aliado a tais regramentos, o Ministério da Educação, por meio da Portaria 

MEC nº 1.038 de 7 de setembro de 2020, dispôs que as instituições de educação superior 

integrantes do sistema federal de ensino estabeleceu que a retomada das atividades letivas 

deve ocorrer a partir de 1º de março de 2021, sendo observados, para tanto, os protocolos 

de biossegurança para enfrentamento da pandemia ocasionada pela COVID-19.  

 

Neste mesmo sentido, o Conselho Nacional de Educação, por meio da 

Resolução CNE/CP nº 2 de 10 de dezembro de 2020, estabeleceu normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, 

públicas e privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, assim determinando:  

 

“ (...) CAPÍTULO III 

 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Art. 24. Na Educação Superior, o processo educativo visa ao desenvolvimento 

de competências previstas nas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) e nos projetos pedagógicos e currículos dos cursos das instituições 

de ensino. 

 

Parágrafo único. As Instituições de Educação Superior (IES) possuem 

autonomia para definir seus calendários acadêmicos, desde que respeitada 

a pertinente legislação, e observadas as DCNs e as regras estabelecidas em 

seus regimentos internos ou estatutos. 

 

Art. 25. No período de estado de calamidade pública, em caráter excepcional, 

as IES ficam dispensadas da obrigatoriedade de observância do mínimo de 

dias de efetivo trabalho acadêmico, de acordo com o art. 3º, caput, da Lei nº 

14.040/2020 e os Pareceres CNE/CP nº 5/2020 e CNE/CP nº11/2020, desde 

que observadas as DCNs e as normas a serem editadas pelos respectivos 

sistemas de ensino, e desde que mantida a carga horária prevista na grade 

curricular para cada curso, e que não haja prejuízo aos conteúdos essenciais 

para o exercício da profissão. 

 

Art. 26. Podem ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais 

vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de 

tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da 

respectiva carga horária. 

 

§ 1º O cumprimento do caput deste artigo está subordinado à manutenção do 

disposto nas DCNs para cada curso, observada a carga horária indicada ou 

referenciada. 
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§ 2º A flexibilidade de que trata o caput deste artigo e seu § 1º deverá ensejar 

a execução, por parte da IES, de planejamento do ano letivo de 2020, no 

sentido de organizar os objetivos de aprendizagem previstos, inclusive os 

decorrentes de atividades práticas, extensão e estágios. 

 

§ 3º As IES, no âmbito de sua autonomia e observada o disposto nos Pareceres 

CNE/CP nº 5 e CNE/CP nº 11/2020 e na Lei nº 14.040/2020, poderão: 

 

I - adotar a substituição de disciplinas presenciais por aulas não presenciais; 

II - adotar a substituição de atividades presenciais relacionadas a avaliação, 

processo seletivo, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e aulas de 

laboratório, por atividades não presenciais, considerando o modelo de 

mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação adequado à 

infraestrutura e interação necessárias; 

III - regulamentar as atividades complementares de extensão, bem como o 

TCC; 

IV - organizar o funcionamento de seus laboratórios e atividades 

preponderantemente práticas em conformidade com a realidade local; 

V - adotar atividades não presenciais de etapas de práticas e estágios, 

resguardando aquelas de imprescindível presencialidade, enviando à 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) ou ao 

órgão de regulação do sistema de ensino ao qual a IES está vinculada, os 

cursos, disciplinas, etapas, metodologias adotadas, recursos de 

infraestrutura tecnológica disponíveis às interações práticas ou laboratoriais 

a distância; 

VI - adotar a oferta na modalidade a distância ou não presencial às 

disciplinas teórico-cognitivas dos cursos; 

VII - supervisionar estágios e práticas profissionais na exata medida das 

possibilidades de ferramentas disponíveis; 

VIII - definir a realização das avaliações na forma não presencial; 

IX - adotar regime domiciliar para alunos que testarem positivo para COVID-

19 ou que sejam do grupo de risco; 

X - organizar processo de capacitação de docentes para o aprendizado a 

distância ou não presencial; 

XI - implementar teletrabalho para coordenadores, professores e 

colaboradores; 

XII - proceder ao atendimento ao público dentro das normas de segurança 

editadas pelas autoridades públicas e com espeque em referências 

internacionais; 

XIII - divulgar a estrutura de seus processos seletivos na forma não 

presencial, totalmente digital; 

XIV - reorganizar os ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias 

disponíveis nas IES para atendimento do disposto nos currículos de cada 

curso; 

XV - realizar atividades on-line síncronas, de acordo com a disponibilidade 

tecnológica; 

XVI - ofertar atividades on-line assíncronas, de acordo com a disponibilidade 

tecnológica; 

XVII - realizar avaliações e outras atividades de reforço ao aprendizado, on-

line ou por meio de material impresso entregues ao final do período de 

suspensão das aulas; 

XVIII - utilizar mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, 

Instagram etc.) para estimular e orientar estudos e projetos; e 

XIX - utilizar mídias sociais, laboratórios e equipamentos virtuais e 

tecnologias de interação para o desenvolvimento e oferta de etapas de 
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atividades de estágios e outras práticas acadêmicas vinculadas, inclusive, à 

extensão. 

 

§ 4º Na possibilidade de atendimento ao disposto no parágrafo anterior, as 

IES deverão organizar novos projetos pedagógicos curriculares, descrevendo 

e justificando o conjunto de medidas adotadas, especialmente os referentes às 

atividades práticas e etapas de estágio e outras atividades acadêmicas, sob a 

responsabilidade das coordenações de cursos. (...) 

 

Art. 27 (...) 

 

§ 4º No retorno às atividades presenciais, quando autorizadas pelas 

autoridades locais, recomenda-se aos sistemas e instituições de ensino, em 

sua forma própria de atuação educacional: 

 

I - realizar uma avaliação formativa e diagnóstica de cada estudante por meio 

da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem 

e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas 

não presenciais e identificar as lacunas de aprendizagem; 

II - observar os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica definidos 

pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e escolas públicas, 

privadas, comunitárias e confessionais, considerando as especificidades do 

currículo proposto pelas respectivas redes ou escolas; 

III - garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 

2020, considerando os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos 

pelas escolas e redes de ensino, de modo a minimizara retenção e o abandono 

escolar; 

IV - priorizar a avaliação de competências e habilidades, alinhadas à BNCC, 

com ênfase em leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, comunicação e 

solução de problemas, projetos de pesquisa para um grupo de alunos, 

avaliação da leitura de livros indicados no período de isolamento, entre 

outras possibilidades; 

V - priorizar a avaliação formativa e diagnóstica da alfabetização nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, como também na transição para os anos 

finais; 

VI - observar atentamente os critérios de promoção dos 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, por meio de avaliações, projetos, 

provas ou exames que cubram rigorosamente somente os conteúdos e 

objetivos de aprendizagem que tenham sido efetivamente cumpridos pelas 

escolas; 

VII - observar a possibilidade de um continuum curricular 2020-2021, 

conforme disposto nesta Resolução para os alunos que não se encontram em 

final de ciclo, de modo a evitar o aumento na quantidade de alunos retidos no 

final do ano letivo de 2020; e 

VIII - utilizar os resultados das avaliações formativa e diagnóstica que 

deverão orientar programas de recuperação da aprendizagem presencial ou 

não presencial, promovida em cada escola e/ou rede de ensino, conforme 

critérios definidos pelos gestores escolares de acordo com o seu 

replanejamento pedagógico e curricular no retorno às aulas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28. O retorno às atividades escolares regulares deve ocorrer de acordo 

com as diretrizes das autoridades sanitárias combinadas às regras 
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estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino e instituições escolares 

das redes públicas, privadas, comunitárias e confessionais. 

 

§ 1º No ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, devem ser 

mantidos os programas públicos suplementares de atendimento aos 

estudantes da Educação Básica e os programas públicos de assistência 

estudantil da Educação Superior. 

§ 2º É assegurado o acesso dos estudantes da Educação Básica e da Educação 

Superior em situação excepcional de risco epidemiológico decorrente da 

pandemia da COVID-19 ao atendimento educacional adequado à sua 

condição em termos equivalentes ao previsto no art. 4º-A da LDB, garantidos 

aos estudantes das redes públicas programas de apoio, de alimentação e de 

assistência à saúde, entre outros. 

 
Art. 29. Cabe às secretarias de educação e gestores de instituições escolares, 

públicas, privadas, comunitárias e confessionais, oferecer programas visando 

à formação da equipe escolar na administração logística da instituição, à 

formação de professores alfabetizadores e de professores para as atividades 

não presenciais, e ao uso de métodos inovadores e tecnologias de apoio aos 

docentes. 

 

Art. 30. Ficam os sistemas de ensino, as secretarias de educação e as 

instituições escolares responsáveis pela comunicação e ampla divulgação 

dos calendários, protocolo e esquemas de reabertura das atividades 

presenciais, o modo de operacionalização das atividades não presenciais, e 

a forma do alcance dos resultados almejados e definidos, tendo em conta 

suas peculiaridades. 

 

Parágrafo único. A comunicação e a divulgação podem ser realizadas por 

meio eletrônico, em sítios oficiais dos órgãos públicos, desde que produzam 

efeito profícuo no público em geral e, em especial, em estudantes e famílias. 

” (Grifos nossos) 

 

Por fim, no último dia 05/03/2021, por meio do Decreto nº 41.869, o Governo 

do Distrito Federal excluiu da suspensão as atividades educacionais presenciais em todas 

as creches, escolas, universidades e faculdades, da rede de ensino privada. 

 

Diante de todo o regramento anteriormente citado, da autorização das 

autoridades competentes do Distrito Federal para que haja o devido retorno, de forma 

presencial, às atividades escolares, a Universidade Católica de Brasília, em busca sempre 

de garantir os interesses e a melhor aprendizagem aos seus discentes, decidiu por iniciar 

o retorno, de forma gradativa, com as suas atividades de ensino na forma presencial. Para 

isso, criou, por meio da Portaria nº 02, de 21 de janeiro de 2021, Grupo de Trabalho 

intersetorial para a elaboração do plano de retorno seguro das aulas presenciais no 1º 

semestre de 2021.  
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2. INSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL PARA 

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO DA UCB VISANDO O RETORNO SEGURO DAS AULAS 

PRESENCIAIS NO 1º SEMESTRE DE 2021 

 

Para trazer alguma previsibilidade às ações que deverão ser seguidas nos 

diversos espaços de ensino/aprendizagem quando do retorno às atividades presenciais nos 

campi da Universidade Católica de Brasília, foi instituído um Grupo de Trabalho com 

representantes de diversos setores da instituição. Este Grupo intersetorial teve como 

objetivo o desenvolvimento de um protocolo geral de cuidados, embasado principalmente 

na Nota Técnica nº 59/2020 – SES/SVS/DIVISA/GESES da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal, que deverá obrigatoriamente ser seguido rotineiramente por 

todos os docentes, técnicos-administrativos e alunos da UCB, desde o seu deslocamento 

diário para UCB até o seu retorno para casa.  

 

3. RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS TEÓRICO E PRÁTICAS  

 

Para o ano de 2021 foi planejado o retorno escalonado e progressivo às 

atividades acadêmicas presenciais. Assim, para além dos componentes curriculares 

práticos, está sendo previsto a realização de atividades presenciais de componentes 

curriculares teóricos e teórico-práticos, na perspectiva da educação híbrida. Estas 

definições respeitam e resguardam a necessidade de preservar o afastamento de 

estudantes e docentes que pertencem ao grupo de risco. 

 

• DO PROTOCOLO ACADÊMICO-PEDAGÓGICO 1/2021 

 

A. APRESENTAÇÃO:  

 

O ano de 2020 trouxe à humanidade, de forma global, e à educação, de forma 

especial, grande desafio no enfrentamento da pandemia de SARS-Cov-2. A necessidade 
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do afastamento social transformou as rotinas de relacionamento pessoal, as atividades 

laborais e a educação. Neste novo contexto, as ferramentas tecnológicas passam a 

configurar como alternativa viável e segura para a manutenção das rotinas sociais, de 

trabalho e educacionais. 

Na UCB, após a suspensão das atividades presenciais pelo Governo do 

Distrito Federal em março de 2020, as atividades acadêmicas foram adaptadas e 

retornaram no formato remoto uma semana após a suspensão. Neste período foram 

realizados os ajustes tecnológicos e estruturado o apoio necessário aos professores e 

estudantes. As atividades práticas que não poderiam ser adaptadas foram suspensas e 

realizadas no segundo semestre de 2020, quando houve autorização para retorno 

presencial, em caráter excepcional. Este histórico, bem como as medidas pedagógicas e 

de biossegurança adotadas em 2020 podem ser conferidos nos Protocolos de 

Contingência da UCB e nos Protocolos Operacionais Padrão, específicos de cada curso, 

que orientavam estudantes e professores acerca das práticas didático-pedagógicas para os 

processos de ensino e aprendizagem remotos, dos cuidados e das normas de 

biossegurança adotadas para as atividades práticas presenciais. 

 

Para o ano de 2021 foi planejado o retorno escalonado e progressivo às 

atividades acadêmicas presenciais. Assim, para além dos componentes curriculares 

práticos, está sendo prevista a realização de atividades presenciais de componentes 

curriculares teóricos e teórico-práticos, na perspectiva da educação híbrida. Estas 

definições respeitam e resguardam a necessidade de preservar o afastamento de 

estudantes e docentes que pertencem a grupo de risco. 

 

Este protocolo descreve os processos e procedimentos acadêmico-

pedagógicos adotados para garantir a aprendizagem dos estudantes da universidade, seja 

nas atividades híbridas definidas para o retorno seguro às atividades presenciais no 

primeiro semestre de 2021, ou na condução da educação remota. Neste sentido, este 

documento é, também, complementar ao Protocolo de Biossegurança 2021, onde estão 

definidas as ações e procedimentos adotados para o retorno seguro às atividades 

presenciais na UCB. 

 

Constitui-se, portanto, como um instrumento de apoio diante das muitas 

mudanças que nos levam a repensar e ressignificar o papel e os espaços da Universidade, 
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garantindo também que seja um local de escuta, acolhimento, convívio e segurança de 

toda a comunidade, assegurando a realização e o alcance das competências e objetivos de 

aprendizagem definidos no Projeto Pedagógico de cada curso. 

 

B. DO CUIDADO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA:  

 

O princípio que fundamenta os Protocolos de Biossegurança e Acadêmico-

Pedagógico é o cuidado com a comunidade acadêmica. Este princípio repercute tanto na 

atenção com as necessidades de adaptação e atendimento às normativas de segurança e 

aos aspectos legais que regulamentam o retorno presencial, quanto na atenção com a 

aprendizagem dos nossos estudantes. Dentro desta perspectiva, nosso planejamento 

contempla: 

 

• A oferta de componentes curriculares remotos; 

• A ampliação progressiva e escalonada dos componentes curriculares com 

atividades presenciais; 

• A realização de levantamento junto aos estudantes das turmas com retorno 

presencial, a fim de identificar a opção do estudante e organizar o espaço 

físico; 

• A possibilidade de acompanhamento remoto para os componentes 

curriculares ofertados presencialmente (espaços adaptados para o ensino 

presencial com transmissão online e gravação)3; 

• A possiblidade de ampliação ou redução das atividades presenciais ao 

longo do semestre4. 

 

C. DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS: EDUCAÇÃO REMOTA E 

PRESENCIAL:  

 

Quanto a educação remota 

• Os componentes curriculares no 1º semestre de 2021 terão o suporte 

tecnológico do ambiente virtual Moodle e das ferramentas Microsoft, em 

especial do MS Teams (aulas online no Teams, gravadas e disponibilizadas 

no Moodle); 

 
3 Alguns componentes curriculares práticos não podem ser adaptados e os estudantes precisam realizar as 

atividades presencialmente. 
4 Serão sempre considerados os decretos governamentais, os protocolos de biossegurança e a capacidade 

de atendimento com qualidade acadêmica. 
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• Será mantida a perspectiva da Aprendizagem ativa e utilização qualificada 

dos recursos tecnológicos; 

• Os docentes realizarão o acompanhamento da presencialidade 

(participação e engajamento do estudante nas atividades propostas) e da 

aprendizagem. 

• Nos componentes curriculares remotos, as atividades avaliativas também 

serão realizadas de forma remota, de acordo com os instrumentos e critérios 

descritos no Plano de Ensino da Disciplina.  

Quanto a educação presencial 

• Definição, pela coordenação dos cursos, dos componentes curriculares que 

terão atividades presenciais, considerando os critérios institucionais; 

• Os componentes curriculares presenciais ofertados no 1º semestre de 2021 

terão o suporte tecnológico do ambiente virtual Moodle e das ferramentas 

Microsoft; 

• Será realizada consulta prévia aos estudantes matriculados nas turmas que 

terão atividades presenciais e definido rodízio, se necessário; 

• É imprescindível acompanhar as atividades propostas para os 

componentes curriculares no cronograma do Plano de Ensino; 

• Avaliação da aprendizagem poderá ser realizada presencialmente quando 

o componente for exclusivamente presencial ou para os estudantes que 

estiverem acompanhando presencialmente as atividades. Observar as 

definições, os instrumentos e os critérios descritos no Plano de Ensino de cada 

componente curricular. 

 

D. DA ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES:  

 

• Verificar a oferta dos componentes curriculares presenciais do seu curso e 

respondam ao levantamento que será realizado. 

• Manter contato com seus professores. Você pode utilizar o e-mail ou 

encaminhar mensagens na Plataforma Moodle. 

• Estar atento ao Plano de Ensino de cada componente curricular, 

acompanhe as indicações de estudo e as temáticas definidas no cronograma e 

observe atentamente as orientações e critérios de avaliação. 

• Alguns componentes curriculares práticos não permitem a adaptação ao 

ensino remoto. Nestes casos, o estudante que pertencer a grupo de risco ou 

não se sentir confortável para retornar às atividades presenciais deverá se 

matricular nestes componentes posteriormente. Esta opção pode implicar em 

ampliação do tempo de integralização do curso. 

Dificuldades com acesso à conta Microsoft ou ao AVA Moodle podem ser resolvidos no 

telefone 61-3356 9319 ou por e-mail: suportec@ucb.br 
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E. DA ORIENTAÇÃO AOS DOCENTES:  

 

• O Plano de Ensino é o documento de referência do processo de 

aprendizagem que será realizado. Seja específico e atencioso na sua 

construção, em especial, nas definições dos conteúdos e objetivos de 

aprendizagem/competências, na descrição do cronograma (temáticas e 

atividades pré e pós aula) e dos instrumentos e critérios de avaliação.  

• Indicar no Plano de Ensino estratégias que permitam a recuperação e o 

monitoramento das aprendizagens. 

• Realizar curadoria de materiais, organizar e manter atualizado o AVA 

Moodle de seus componentes curriculares. Inserir os materiais 

complementares selecionados na curadoria na aba da sala Moodle destinada 

a esta finalidade. 

• O acesso ao Moodle deve ser realizado sempre no horário do componente 

curricular, ou em horário semanal organizado para tal no caso dos 

componentes curriculares virtuais. É importante, durante este acesso, 

responder aos questionamentos dos estudantes enviados por e-mail ou 

mensagem no Moodle. 

• Realizar avaliação diagnóstica no início do semestre de forma a conhecer 

o estudante e o domínio dos conhecimentos prévios necessários ao 

desenvolvimento do componente curricular. Esta avaliação poderá ser feita 

por meio de estudo dirigido, questionários de autoavaliação, fóruns para 

discussão ou outras estratégias de sondagem da compreensão dos conteúdos, 

e servirá para organizar as estratégias pedagógicas de acompanhamento da 

aprendizagem. 

• Caso seja necessário, iniciar as atividades acadêmicas com uma revisão de 

conhecimentos em consonância com a avaliação diagnóstica, de forma a 

minimizar as fragilidades identificadas e as possíveis diferenças nos níveis de 

aprendizagem dos estudantes. A curadoria também poderá contemplar 

aspectos observados na avaliação diagnóstica, permitindo um ensino mais 

personalizado. 

• Ser receptivo e promover o acolhimento e a reintegração social dos 

estudantes, contribuindo para a superação dos impactos psicológicos 

eventualmente provocados pelo longo período de isolamento social. Sempre 

que verificar a necessidade oriente os estudantes acerca dos atendimentos 

psicológicos e psicopedagógicos na UCB e entre em contato com ______ 

• O Serviço de Orientação Inclusiva – SOI, entrará em contato com os 

docentes cujas turmas tenham estudantes com necessidades de adaptação ou 

atendimento inclusivo. Estejam atentos às orientações do SOI e recorram ao 

serviço sempre que for necessário.  

• Os docentes que estarão realizando atividades presenciais devem oferecer 

orientação permanente aos estudantes no que diz respeito aos cuidados 

relativos ao protocolo de biossegurança.  
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• No que diz respeito às atividades remotas e ao estudo autônomo, é preciso 

ter atenção e garantir o registro de todas as atividades não presenciais para 

fins de comprovação da composição de carga horária. 

 

 

4. AÇÕES CONTINGENCIAIS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 

PRÁTICAS NO CAMPUS TAGUATINGA 

 

Conforme determinação do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Ricardo Calegari, 

quando da publicação do Decreto nº 40.939 de 02 de julho de 2020 em conjunto com o 

Decreto nº 41.535 de 01 de dezembro de 2020, do Governo do Distrito Federal, foram 

postas em prática as ações necessárias a mitigar a ocorrência de casos de infecção no 

ambiente da Universidade Católica de Brasília e ao cumprimento das regras indicadas nos 

referidos Decretos, em sua integralidade e especificidades: 

 

“Decreto nº 40.939 de 02 de julho de 2020:  

 

Art. 4º: Ficam liberadas as atividades educacionais presenciais nas escolas, 

universidades e faculdades da rede pública e privada, devendo ser observados 

os protocolos e medidas de segurança estabelecido no art. 5º e no Anexo 

Único deste Decreto. 

 

Decreto nº 41.535 de 01 de dezembro de 2020:  

 

Art. 2º: Continuam em vigor todos os protocolos e medidas de segurança 

impostos na Letra E do Anexo Único do Decreto nº 40.939, de 02 de julho de 

2020, respeitando o horário de funcionamento determinado neste Decreto” 
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5. MEDIDAS DE SEGURANÇA GERAIS 

 

Em respeito às orientações e medidas de prevenção do novo coronavírus, nas 

Universidades privadas do Distrito Federal, estabelecidas por meio da Nota Técnica nº 

59/2020 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, seguem abaixo o descritivo 

das ações que já foram e continuarão sendo tomadas pela Universidade Católica de 

Brasília:  

 

I - GARANTIR A DISTÂNCIA MÍNIMA DE DOIS METROS ENTRE AS 

PESSOAS, CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Além da remoção de mobiliários nos laboratórios que serão 

utilizados, tema a ser tratado em item específico, foram criados os cartazes abaixo para 

fixação nos locais de grande circulação de pessoas, refeitórios e mobiliários que não 

poderão ser utilizados. 
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II - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, A 

SEREM FORNECIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR À 

TODOS OS EMPREGADOS, COLABORADORES, TERCEIRIZADOS E 

PRESTADORES DE SERVIÇO: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Foram adquiridas máscaras de proteção individual personalizadas, 

em tecido, para fornecimento aos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores 

de serviço. Para casos em que há atendimento público controlado, os atendentes além das 

máscaras estarão utilizando faceshield e afastados por uma barreira confeccionada em 

acrílico, mantendo-se ainda a distância determinada entre as cadeiras, conforme imagens 

abaixo: 

  

 

III - ORGANIZAR UMA ESCALA DE REVEZAMENTO DE DIA OU HORÁRIO 

DE TRABALHO ENTRE OS EMPREGADOS, COLABORADORES, 

TERCEIRIZADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Além de privilegiar o home office, o atendimento a esta exigência 

se dá conforme previsão legal5. Esta redução no volume de colaboradores em atividade e 

consequente circulação no campus, somada ao afastamento do quadro de colaboradores 

os autodeclarados do grupo de risco, a ser tratada em maiores detalhes no próximo item, 

compõem tal escala de revezamento. 

 

 
5 Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020 (Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-
14.020-de-6-de-julho-de-2020-265386938) 
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IV - PROIBIR A PARTICIPAÇÃO NAS EQUIPES DE TRABALHO DE 

PESSOAS CONSIDERADAS DO GRUPO DE RISCO, TAIS COMO IDOSOS, 

GESTANTES E PESSOAS COM COMORBIDADES CONSIDERADAS ESSAS 

CONFORME DESCRITO NO PLANO DE CONTINGENCIA DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE ATRAVÉS DO SÍTIO: 

HTTP://WWW.SAUDE.DF.GOV.BR/WP-

CONTEUDO/UPLOADS/2020/02/PLANO-DE-CONTINGE%CC%82NCIA-

V.6..PDF: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho – SESMT da Universidade realizou o levantamento dos 

prontuários médicos de seu banco de dados e somado a ele, procedeu o afastamento de 

todos os colaboradores que se auto declararam do grupo de risco, em formulário próprio, 

disponibilizado de forma eletrônica em 27 de julho de 2020. 

 

V - PRIORIZAR, NO ATENDIMENTO AOS CLIENTES, O AGENDAMENTO 

PRÉVIO OU A ADOÇÃO DE OUTRO MEIO QUE EVITE AGLOMERAÇÕES: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para 

o pleno atendimento de tal medida de segurança: 

Conforme Tabela anteriormente informada, neste 

momento, apenas 21 dos mais de 40 cursos de 

graduação ofertados pela instituição retomarão as 

atividades a partir do dia 09 de março de 2021, 

buscando reduzir aglomeração discente. O horário 

de ingresso no campus e início das atividades 

acadêmicas que ocorrem regularmente às 9h, 14h 

e 19h, foram alteradas em escala própria para 

7h15, 7h45, 9h, 13h15, 13h45, 14h, 18h30 e 19h. 

Além disso, os departamentos que atendem 

diretamente aos estudantes dispõe de 

agendamento prévio de forma telefônica, com 

ampla divulgação:  

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf
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VI - DISPONIBILIZAR ÁLCOOL EM GEL 70% A TODOS OS CLIENTES E 

FREQUENTADORES: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Foram acrescidas dezenas de dispensadores de álcool em gel 70% 

em todos os corredores dos diferentes edifícios que estarão em uso pelo Campus, 

conforme mapa próprio (ANEXO III). 

 

VII - MANTER OS BANHEIROS E DEMAIS LOCAIS DO 

ESTABELECIMENTO HIGIENIZADOS E COM SUPRIMENTOS 

SUFICIENTES PARA POSSIBILITAR A HIGIENE PESSOAL DOS 

EMPREGADOS, COLABORADORES, TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE 

SERVIÇO E CONSUMIDORES: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: a realização da higienização dos banheiros seguira em escala 

própria, com aumento significativo da frequência e reposição de suprimentos (ANEXO 

IV) 

 

VIII – UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

FACIAL CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 6.559, DE 23 DE ABRIL DE 2020, 

E O DECRETO Nº 40.648, DE 23 DE ABRIL DE 2020: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal medida de 

segurança: Foram adquiridas centenas de máscaras em tecido, personalizadas, para 

entrega aos colaboradores da instituição. Para o corpo discente, além da fixação de 

cartazes e envio de comunicação digital indicando a obrigatoriedade de uso de máscara 

para ingresso e permanência no Campus, será fornecido ao estudante caso o mesmo não 

esteja portando tal proteção, uma máscara descartável como forma de autorização de 

ingresso na instituição. 
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IX - AFERIR A TEMPERATURA DE TODOS CONSUMIDORES: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Tratado em detalhes no próximo item. 

 

X - AFERIR E REGISTRAR, AO LONGO DO EXPEDIENTE, INCLUÍDA A 

CHEGADA E A SAÍDA, A TEMPERATURA DOS EMPREGADOS, 

COLABORADORES, TERCEIRIZADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, 

DEVENDO SER REGISTRADO EM PLANILHA, NA QUAL CONSTE NOME 

DO FUNCIONÁRIO, FUNÇÃO, DATA, HORÁRIO E TEMPERATURA, QUE 

DEVE ESTAR DISPONÍVEL PARA CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES 

DE FISCALIZAÇÃO:  

 

Quando constatada febre ou estado gripal do consumidor, empregado, 

colaborador, terceirizado e prestador de serviço, deverá ser impedida a sua entrada no 

estabelecimento, orientando-o a procurar o sistema de saúde. 

 

A febre de que trata o parágrafo anterior é caracterizado pela temperatura 

igual ou superior a 37,8 °C. 

 

O empregado, colaborador, terceirizado e prestador de serviço, que apresentar 

sintomas da COVID-19, deverá ser orientado a permanecer em isolamento domiciliar, 

pelo período de quatorze dias, exceto se apresentar resultado de exame laboratorial que 

comprove ausência de infecção pelo novo CORONAVIRUS. 

 

Na falta de regulamentação específica da atividade no Anexo Único deste 

Decreto, valem as regras estabelecidas neste artigo. 

 

Ainda, no que diz respeito a aferição de temperatura dos entrantes em veículo: 

 

• Todos os ocupantes do veículo, sejam eles estudantes, colaboradores, 

docentes ou visitantes, terão a temperatura aferida em equipamento de 

medição a distância (infravermelho). Colaboradores/Docentes terão o registro 

do dia, horário e respectiva temperatura em instrumento próprio. Caso seja 
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identificado algum ocupante com temperatura superior a 37,8 °C, será 

realizada uma segunda medição. Se comprovada a temperatura, o mesmo não 

poderá ingressar no campus e terá os seus dados registrados para 

acompanhamento do SESMT e comunicação acadêmica da situação para que 

sejam adotadas as medidas próprias de condução das atividades. Estarão 

liberados apenas os Central e Sul (conforme demanda) para acesso de 

veículos, com inversão de sentido e organização conforme imagem a seguir: 

• Acesso CENTRAL 

 

1 - Saída de veículos do campus; 

2 - Entrada exclusiva de colaboradores/docentes (invertida); 

3 - Entrada de estudantes (invertida); 

4 - Entrada de estudantes; 

5 - Entrada de estudantes; 

6 - Entrada de estudantes; 
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Acesso SUL 

 

1 - Saída de veículos do campus; 

2 - Entrada exclusiva de colaboradores/docentes (invertida); 

3 - Entrada de estudantes (invertida); 

4 - Entrada de estudantes; 

5 - Entrada de estudantes; 

6 - Entrada de estudantes; 

 

Sobre a aferição de temperatura dos entrantes a pé: 

 

• Na entrada principal, de maior fluxo, próxima ao Pistão Sul, será utilizada 

uma câmera termográfica, com capacidade de aferição de temperatura sem a 

necessidade de interrupção no fluxo de pessoas. Colaboradores/Docentes 

terão o registro do dia, horário e respectiva temperatura em instrumento 

próprio. Caso seja identificado algum passante com a temperatura superior a 

37,8 °C, será realizada uma segunda medição em termômetro infravermelho. 

Se comprovada a temperatura, o mesmo não poderá ingressar no campus e 

terá os seus dados registrados para acompanhamento do SESMT e 

comunicação acadêmica da situação para que sejam adotadas as medidas 

próprias de condução das atividades. 

• Na entrada “Areal”, de menor fluxo, a temperatura dos passantes será 

aferida em equipamento de medição a distância (infravermelho). 

Colaboradores/Docentes terão o registro do dia, horário e respectiva 

temperatura em instrumento próprio. Serão seguidos os mesmos protocolos 

da entrada principal. 
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Todos os demais acessos de pedestre ao campus estarão fechados. 

 

6. MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS 

 

O Decreto nº 40.939 de 02 de julho de 2020, na Seção III, ainda em vigor, 

estabelece protocolos e medidas de segurança específicos. Vejamos: 

 

“Art. 6º Os estabelecimentos de ensino, comerciais ou industriais situados no 

território do Distrito Federal somente poderão ter o seu funcionamento ou a 

sua abertura para atendimento ao público autorizados se atenderem aos 

horários, protocolos e medidas de segurança gerais, estabelecidos nos arts. 

3º e 5º, cumulativamente, com os protocolos e medidas de segurança 

específicos, constantes no Anexo Único deste Decreto, conforme o tipo de 

atividade.” 

 

Desta feita, a Portaria nº XXXXX/2021, parte integrante deste documento, 

demonstra que a Universidade Católica de Brasília, assume o compromisso previsto no 

Art. 6º supra referenciado. 

 

O Anexo Único do Decreto nº 40.939/20, estabelece os “PROTOCOLOS E 

MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS”, que tratam em seu subitem “F” das 

especificidades das “Escolas, universidades e faculdades, da rede de ensino privada”, 

transcritos a seguir, acompanhadas do descritivo das ações tomadas pela Universidade 

Católica de Brasília, para o seu cumprimento: 

 

1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no 

art. 5º do Decreto nº 40.939/20: 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Descritos no item 6. 
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2. Autorizado a funcionar a partir de 27 de julho de 2020. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: As atividades acadêmicas já foram retomadas em regime de escala, 

especificamente para os cursos que exigiam atividades de práticas presenciais, a partir do 

dia 10 de agosto de 2020, e, em continuidade à retomada gradativa das atividades 

presenciais, a partir do dia 08 de março de 2021, serão retomadas, em regime híbrido, as 

disciplinas dos cursos elencados anteriormente no presente Plano.  

 

 

3. Higienizar as cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Os mobiliários de usos coletivo serão higienizados diariamente por 

no mínimo 3 vezes, considerando o uso e o intervalo entre uma atividade e outra. 

 

4. Disposição das carteiras, cadeiras e mesas a uma distância de 1,5 metro uma 

das outras. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Todos ambientes foram utilizados a partir do dia 10 de agosto 

passaram por uma análise para que fossem removidos mobiliários de forma a atender ao 

distanciamento de 1,5m, o distanciamento informado continuará sendo mantido com rigor 

pela Instituição no primeiro semestre de 2021. 
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5. Proibido o funcionamento dos bebedouros. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno 

atendimento de tal medida de segurança: Todos os bebedouros 

tiveram o fornecimento de água interrompido. Foi afixado o cartaz 

abaixo como informativo: 

 

 

 

 

6. Privilegiar a ventilação natural do ambiente. No caso do uso de ar-

condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros diariamente. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno 

atendimento de tal medida de segurança: Foram liberadas todas as 

janelas dos ambientes que serão utilizados para que possam 

permanecerem abertas durante todo o tempo. Em alguns 

laboratórios, onde o funcionamento do ar condicionado é 

fundamental para a realizadas das atividades, o equipamento terá 

seu filtro limpo no início da manhã. Também foram fixados cartazes 

destacando a importância de manter os locais ventilados. 

 

 

7. Priorizar reuniões e eventos a distância. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o 

pleno atendimento de tal medida de segurança: A realização de 

reuniões de forma eletrônica, por vídeo conferência tornou-se o 

padrão institucional. Em casos excepcionais, além da 

obrigatoriedade do uso permanente de máscara e distanciamento, 

alguns assentos foram retirados ou inutilizados. 

 

 



Plano de retorno seguro às aulas presenciais: Medidas institucionais e de segurança Página 29 de 23 

8. Suspensão da utilização de catracas e pontos eletrônicos cuja utilização 

ocorra mediante biometria, especialmente de impressão digital, para alunos 

e colaboradores. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o 

pleno atendimento de tal medida de segurança: A instituição 

não conta com catracas em seus acessos de pedestre. Para os 

acessos de veículo foram retiradas as cancelas como forma de 

melhorar o acesso ao campus após a aferição da temperatura. 

Os registros de ponto foram substituídos por um aplicativo de 

registro via celular do próprio colaborador ou computador de 

uso pessoal. Próximo aos pontos eletrônicos foi fixado o cartaz 

ao lado. 

 

9. Readequação dos espaços físicos, respeitando o distanciamento mínimo de 

1,5 metros por estudante. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Todos ambientes que foram utilizados a partir do dia 10 de agosto 

passaram por uma análise para que fossem removidos mobiliários ou sinalização de 

proibição de uso de forma a atender ao distanciamento de 1,5m, o distanciamento 

informado continuará sendo mantido com rigor pela Instituição no primeiro semestre de 

2021. 

 

 

10. Delimitação, por meio de sinalização, da capacidade máxima de pessoas nas 

salas de aula, bibliotecas, ambientes compartilhados e elevadores, 

respeitando o distanciamento mínimo obrigatório. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Foram fixados nas laterais de acesso aos ambientes que serão 

utilizados um cartaz informativo da lotação. 
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11. Organização dos fluxos de circulação de pessoas nos corredores e espaços 

abertos evitando contato e respeitando o distanciamento mínimo. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o 

pleno atendimento de tal medida de segurança: Foi realizada a 

sinalização na necessidade de distanciamento, a fixação de setas 

indicativas de fluxo nos corredores e de adesivos no chão. 

 

12. Escalonamento de horários de intervalo, refeições, saída e entrada de salas 

de aula, bem como de horários de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios 

etc, a fim de preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e 

evitar a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas comuns. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Conforme apresentado no item V, O horário de ingresso no campus 

e início das atividades acadêmicas que ocorrem regularmente às 9h, 14h e 19h, foram 

alteradas em escala própria para 7h15, 7h45, 9h, 13h15, 13h45, 14h, 18h30 e 19h. Além 

disso, os departamentos que atendem diretamente aos estudantes procederam 

agendamento prévio de forma telefônica. Esta ação desencadeia a alteração dos demais 

horários determinados neste item. 
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13. Modificar as atividades esportivas de forma que sejam realizadas ao ar livre 

ou em ambientes ventilados. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Em caso de necessidade ou previsão acadêmica, estas atividades 

serão realizadas ao ar livre. 

 

14. Limpeza geral e desinfecção das instalações antes da reabertura da escola. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Higienização e limpeza dos espaços, com uso de hipoclorito de 

sódio e álcool 70% líquido. Esta ação já ocorre desde 20 de julho. 

 

15. Testagem para Covid-19 dos profissionais da educação, na forma do 

protocolo da Secretaria de Estado de Saúde. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Todos os colaboradores, docentes e equipes terceirizadas que 

apresentam quaisquer sintomas de contaminação pelo COVID-19 são imediatamente 

encaminhados para o SESMT que, por sua vez realiza o encaminhamento para testagem 

laboratorial. Caso haja a confirmação, são tomadas todas as medidas previstas nos 

protocolos da Secretaria de Estado de Saúde. 

 

16. Fornecimento de instalações de água, de saneamento e de gerenciamento de 

resíduos. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: A Instituição já conta com centenas de locais para acesso à água, 

além de possuir saneamento e gerenciamento de resíduos conforme a legislação sanitária 

determina em todas as suas especificidades. 
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17. Disponibilização de locais para a lavagem das mãos com sabão e toalhas de 

papel descartáveis ou disponibilização de dispenser com álcool em gel. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: A instituição conta com 278 banheiros, higienizados 3 vezes ao dia 

(manhã, tarde e noite), a disposição do quadro discente, além de 107 outros de uso 

exclusivo de seu quadro administrativo e docente. Houve também a ampliação da 

disponibilidade de acesso ao álcool em gel 70%, detalhado no ANEXO III, foram fixados 

em diversos locais o cartaz abaixo. 

 

18. Janelas e portas dos ambientes escolares (sala de aula, sala dos professores, 

banheiros, cozinha etc.) devem permanecer totalmente abertas durante as 

aulas. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Como apresentado no item 6, foram liberadas todas as janelas dos 

ambientes que serão utilizados para que possam permanecerem abertas durante todo o 

tempo. 

 

19. As turmas devem ser reorganizadas de modo a reduzir o número de 

estudantes em sala de aula promovendo a alternância entre o ensino 

presencial e o ensino mediado por tecnologias. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: foram realizadas diferentes ações para atendimento pleno desta 

obrigatoriedade, a saber: consulta aos estudantes das turmas que retornam para a atividade 

presencial, de forma a identificar o quantitativo de estudantes para as atividades 

presenciais; identificação do limite de ocupação e sinalização das salas e ambientes de 

aprendizagem; alocação de salas e ambientes de aprendizagem adequados ao quantitativo 

informado; possibilidade do estudante acompanhar as atividades de forma remota. 
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20. Devem ser evitadas aglomerações de pais/responsáveis e estudantes em frente 

à escola estabelecendo-se escalonamento para a entrada e saída dos 

estudantes. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Por tratar-se de uma instituição de Ensino Superior, não é comum 

o atendimento de pais/responsáveis no campus. Quando ao escalonamento, pode-se 

verificar em detalhes nos itens V e 12. 

 

21. Jogos recreativos, esportivos e outros eventos que criem condições de 

aglomeração devem ser cancelados. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Não está autorizado pela Reitoria e não serão realizados. 

 

22. Estudantes e professores que se enquadram no grupo de risco atuarão 

exclusivamente por meio do ensino mediado por tecnologias. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Docentes e estudantes pertencentes a grupo risco, identificados por 

auto declaração ou prontuário constante do SESMT não estão autorizados a frequentarem 

o campus. Os mesmos receberam diferentes informativos neste sentido. 
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23. Deve-se restringir o uso de objetos que possam ser compartilhados pelos 

estudantes. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília 

para o pleno atendimento de tal medida de segurança: 

Foram fixados cartazes no campus solicitando atenção neste 

sentido. 

 

 

 

 

 

24. Limpeza e sanitização dos ambientes escolares com maior frequência. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: O planejamento desta ação consta do ANEXO IV 

 

 

25. As Escolas Privadas deverão envidar esforços para que o retorno às aulas se 

dê de modo gradativo. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Conforme Tabela 1, apenas de 52% dos cursos terão as atividades 

presenciais retomadas neste primeiro momento. 

 

26. As escolas deverão adotar programas de conscientização do uso de máscara, 

do distanciamento e das demais medidas de prevenção ao novo Coronavírus. 

 

Ações da Universidade Católica de Brasília para o pleno atendimento de tal 

medida de segurança: Foram fixados diferentes cartazes com esta temática, além da 

realização de campanha digital própria, tanto nas redes sociais da instituição, como por 

mensagens de e-mail. 
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A Universidade Católica de Brasília reafirma seu compromisso de 

preservação da vida acima de tudo, busca constante pelo bem-estar de seus estudantes, 

colaboradores técnicos administrativos e docentes, além de contribuir com a comunidade 

na qual está inserida como entidade disseminadora de boas práticas de saúde e de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus. 


