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1. PANDEMIA
Desde o início da pandemia, a FACAMP tem sempre colocado a segurança em primeiro lugar. E este plano 
de retorno se mantém, rigorosamente, dentro do mesmo princípio. Em sua elaboração, foram respeitadas 
as recomendações sanitárias e obedecidas as determinações legais. Antes de retornar às aulas e atividades 
presenciais, por favor, leia o plano com atenção.

As atividades acadêmicas da FACAMP voltarão a ser realizadas exclusivamente de forma presencial 
no primeiro semestre de 2022. Temos confiança de que o amplo alcance da imunização em nossa  
comunidade e os protocolos de segurança que adotaremos permitirão o retorno seguro das atividades  
presenciais em nosso campus. Insistimos que não estão previstas atividades de caráter híbrido ou on-line 
em substituição às atividades presenciais neste semestre.
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• A FACAMP DISPONIBILIZARÁ MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA 
OS ALUNOS NA PORTARIA 2 E FACE SHIELD AOS PROFESSORES.

RESPONSABILIDADES DE CADA UM:

2.1. Distância mínima entre as pessoas: 
Fique, pelo menos, a 1 (um) metro de distância. 

2.2. Higienizando as mãos: 
Vamos seguir as orientações da Anvisa para 
prevenir a disseminação de micro-organismos: 

2.2.1. Álcool com concentração de 70% (gel ou solução) 

Você encontra vários dispensers de 
álcool em gel dispostos nas áreas 
comuns do campus FACAMP.

NESTE TÓPICO, VOCÊ VAI ENCONTRAR AS CONDIÇÕES 
BÁSICAS PARA GARANTIR UMA ENTRADA SEGURA 
EM NOSSO CAMPUS.

FIQUE ATENTO! 
Todos os detalhes e mais  
orientações estão nos próximos 
capítulos.

• PASSAR PELA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DA 
UNIDADE
• SEMPRE USAR MÁSCARA AO ANDAR PELA FACULDADE NOS 
AMBIENTES ABERTOS E FEHCADOS E, EM ESPECIAL, NAS SALAS 
DE AULA.

• CONFERIR SE ESTÁ COM O 
DOCUMENTO COM FOTO 
(CARTEIRINHA, RG ou CNH) 
ANTES DE CHEGAR À CATRACA, 
PARA EVITAR FILAS NAS POR-
TARIAS.

2. REGRAS PARA ACESSAR O 
CAMPUS FACAMP
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COMO USAR?
a. Coloque uma quantidade suficiente nas mãos, em forma de 
concha, de modo que ela cubra toda a superfície da palma;
b. Esfregue uma mão na outra;
c. Espalhe bem o álcool entre os dedos e sob as unhas;
d. Espere alguns segundos para as mãos secarem

2.2.2. Água e sabonete - tempo para higienização completa: de 
40 a 60 segundos:

COMO USAR?
a. Molhe bem as mãos com água;
b. Coloque na palma uma quantidade suficiente de sabonete (de 
preferência líquido) até cobrir toda a superfície;
c. Ensaboe bem as mãos, esfregando uma na outra;
d. Esfregue entre os dedos e sob as unhas;
e. Enxágue com água corrente;
f. Seque as mãos com papel absorvente

2.3. Usando a máscara:  
Mantenha a máscara no rosto, enquanto es-
tiver na FACAMP ou em qualquer lugar com 
grande circulação de pessoas. Dê uma olha-
da nas orientações passadas pela OMS para 
o uso correto: 

2.3.1. Certifique-se de que a máscara esteja limpa e em condições 
de uso;
2.3.2. Higienize bem as mãos antes de colocar sua máscara;
2.3.3. Pegue a máscara pela parte que se ajusta à orelha (elástico 
ou viés), evite tocar a superfície do tecido;
2.3.4. Ajuste a máscara para que ela cubra totalmente seu nariz 
e sua boca;
2.3.5. Durante o uso, é muito importante evitar tocar a máscara. 
Se precisar ajustá-la, higienize bem as mãos antes e depois;
2.3.6. Para remover sua máscara, repita o processo de higieni-
zação das mãos e a retire sempre pela parte que se ajusta às 
orelhas;
2.3.7. Recomendamos que a máscara seja trocada a cada 2 horas, 
ou antes, se perceber que ela está úmida;
2.3.8. Máscara reutilizável? Quando retirá-la, coloque-a em uma 
embalagem plástica e vedada. Não mexa até o momento de lavar.

2.4. Higienizando suas máscaras pessoais:

Assim que chegar em casa, deixe a más-
cara de molho em uma mistura de 1 (um) 
litro de água com 10 (dez) mililitros de 
água sanitária (1 colher de sobremesa, 
aproximadamente), por 40 minutos. De-
pois, é só lavar normalmente com água e 
sabão e deixar secar ao sol.

2.5. Cuidando da higiene pessoal:

2.5.1. REDOBRE OS CUIDADOS com barba, cabelo e unhas (cur-
tas, de preferência), na hora da higiene pessoal em casa;
2.5.2. NUNCA COMPARTILHE objetos pessoais, como fones de 
ouvido, headsets, celulares, canetas, copos, talheres, pratos, te-
lefones de mesa, etc.;
2.5.3. EVITE USAR adereços (anéis, relógios, pulseiras) nas mãos 
e braços dentro e fora do trabalho.

2.6. Circulando pelo campus:

Evite andar por aí sem necessidade,
ajudando a proteger seus colegas e 
a você mesmo. 

2.7. Novos bebedouros:

Para se adequar os protocolos sanitários, a FACAMP instalou no-
vos bebedouros no campus. Jamais beba água direto do bebedou-
ro. Traga sua própria caneca ou garrafa. Quando for encher, nunca 
a encoste na saída de água, para não haver risco de contaminação.

2.8. O cuidado no transporte até o campus:

Se precisar usar o transporte coletivo ou indivi-
dual, que não seja de uso exclusivo, como táxi ou 
carro de aplicativos, siga estas orientações:

2.8.1. Lave bem as mãos quando chegar e antes de sair de casa, 
do trabalho ou do estabelecimento a que tenha ido;
2.8.2. Use álcool em gel antes de subir e depois de descer do veícu-
lo. O vírus também pode ser transmitido por objetos e superfícies;
2.8.3. NUNCA coloque as mãos no rosto (olhos, boca e nariz), se não 
puder higienizá-las antes, principalmente dentro do transporte;

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA 
EM TODOS AMBIENTES FECHADOS 

E AO AR LIVRE
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2.8.4. Utilize máscara;
2.8.5. Se precisar tossir ou espirrar, SEMPRE cubra a boca e o 
nariz com o antebraço, NUNCA com as mãos;
2.8.6. Se o transporte tiver janelas, abra-as. Lugares fechados 
facilitam a transmissão;
2.8.7. Mantenha o máximo de distância possível de outras pessoas;
2.8.8. Se tocar em algum objeto pessoal durante o caminho (ce-
lular, fone de ouvido, livro etc.), limpe bem, com álcool em gel, 
tanto as mãos quanto o objeto.

LEMBRE-SE:  SUA MISSÃO É COMPARTILHAR AO 

MÁXIMO ESSAS ORIENTAÇÕES COM NOSSOS 

COLEGAS E FAZER A SUA PARTE. A PREVENÇÃO 

É UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS.
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Todos os espaços da FACAMP foram analisados e estarão 
reorganizados no retorno presencial das atividades, de forma 
a garantir o distanciamento de 1 (um) metro entre as pessoas.

3.1. Acessando os serviços da biblioteca:

3.1.1. Nas 2 primeiras semanas a biblioteca funcionará das 7h30 às 
19h30. A partir do dia 07/03 a biblioteca voltará a funcionar em 
seu horário normal, das 7h30 às 21h45;
3.1.2. Empréstimos e devoluções, consulta aos jornais e revistas, 
mesas de estudo individual e a biblioteca digital estarão disponí-
veis a comunidade acadêmica.;
3.1.3. A biblioteca digital continua funcionando normalmente, e os 
livros físicos também podem ser devolvidos pelo correio. 
3.1.4. As salas de estudo em grupo estarão disponíveis para gru-
pos de no máximo 4 alunos.

3. ORIENTAÇÕES PARA 
ATIVIDADES DE ENSINO PRESENCIAL
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4.1. Portaria:

O acesso dos alunos ao campus deverá ser 
feito preferencialmente pela Portaria 2

4.2. Central de Atendimento e apoio ao aluno:
A Central de Atendimento funcionará das 8h às 17h. 

4.3. Secretaria Acadêmica:
Nas 2 primeiras semanas a secretaria ficará aberta  para atendi-
mento das 8h às 20h30. A partir do dia 07/03 a Secretaria fun-
cionará das 11h40 às 13h15 e das 16h45 às 20h30.

4. UTILIZANDO OS SERVIÇOS NAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS

4.4. Novo Restaurante:
O restaurante estará fechado para reformas até  final março. Em abril, 
um novo restaurante mais moderno e saboroso estará à disposição 
de toda a comunidade acadêmica. Durante a reforma do restaurante, 
a cantina servirá algumas opções de refeições e lanches.

4.5. Nova Lanchonete:
O funcionamento da cantina será das 7h às 19h, respeitando to-
dos os protocolos da OMS.
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4.6 Micro-ondas:
O funcionamento dos micro-ondas será das 11h às 13h30.

4.6.1. Vamos fazer sempre o uso adequado dos equipamentos 
para garantir a redução de possíveis contaminações. A limpeza 
de micro-ondas será feita com frequência pela nossa equipe, mas 
ainda será preciso ter alguns cuidados individuais extras, além de 
higienizar completamente as mãos antes e depois de encostar 

nesses aparelhos:

a. Cobrir com papel-toalha o alimento antes de aquecê-lo. As-

sim, além de proteger sua comida, evitamos que resíduos se 

espalhem dentro do aparelho.

4.6.2. O Almoço externo não pode ser monitorado pela FACAMP, 
por isso, pedimos que todos tenham cuidados redobrados nos 

estabelecimentos em forem se alimentar.

4.7. Salas de aulas 
Serão ultilizadas os seguintes espaços para as aulas presenciais:

Bloco 9, 10 e 15
A programação das atividades e as salas de aulas de cada turma 
estarão disponíveis na entrada do campus.
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Regras para a permanência nas salas de aulas:
a. Manter um afastamento mínimo de 1 (um) metro entre as  
carteiras;
b. Utilizar álcool 70% ao entrar na sala;
c. Uso obrigatório de máscara.

Todas as salas de aula serão limpas com maior frequência diária, 

seguindo todos os protocolos das autoridades sanitárias.

4.8. Serviços de monitoramento de saúde:

Segundo levantameto interno realizado, 95% de todos os do-

centes e colaboradores já foram imunizados com as duas doses 

de vacina e 93% de todos os alunos já foram imunizados com as 

duas doses de vacina. Espera-se que, até fins de fevereiro, toda 

a comunidade acadêmica esteja imunizada com as três doses.

Haverá aferição de temperatura de toda a comunidade em todos 

os acessos ao campus. Quando identificada temperatura igual 

ou superior a 37,5°C, a pessoa será orientada a buscar atendi-

mento médico e não será permitida sua entrada nas dependên-

cias da faculdade.

IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID 19 - FACAMP

93% 2ª DOSE

98% 1ª DOSE

ALUNOS

DOCENTES E COLABORADORES

100% 1ª DOSE

95% 2ª DOSE 82% 3ª DOSE

38% 3ª DOSE



Caso apresentem os sintomas, 
mantenham-nos informados pela 

Central de Atendimento, pelo 
telefone 0800-7707872 

ou pelo e-mail
informacoes@facamp.com.br

4.9. Monitoramento de casos na comunidade FACAMP

Qualquer pessoa com sintomas semelhantes aos da covid-19 
deve ficar em casa e se isolar por 10 dias. Se os sintomas surgi-
rem enquanto a pessoa estiver na FACAMP, ela será orientada a 
retornar a sua residência o mais rapidamente possível.
Alunos e colaboradores que tiverem contato próximo com al-
guém que estiver com covid-19 também serão orientados a não 
irem para a FACAMP. 
Faltas serão abonadas para todos os casos comprovados de  
contaminação.
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