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PROTOCOLO
DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Aprovado pelo Conselho Superior do Centro Universitário La Salle – Lucas do Rio Verde,
através da Resolução nº 009/2020, de 14 de maio de 2020.

Introdução

A fim de assegurar a saúde dos integrantes da comunidade acadêmica, e tendo
presente o Decreto Municipal nº 4.780, de 8 de maio de 2020, a Reitoria, com
aprovação do Conselho Superior, elaborou orientações e diretrizes para o
enfrentamento da conjuntura gerada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19) no
retorno das aulas presenciais.
Este Protocolo apresenta as orientações e diretrizes a serem seguidas por toda
a Comunidade Acadêmica a partir do retorno às atividades presenciais no Centro
Universitário La Salle – Lucas do Rio Verde.
O objetivo é dar orientações diante de um novo modo de agir durante o convívio
acadêmico em tempo de pandemia, assegurando o cuidado com a vida pessoal e a
vida dos outros.
A aplicação deste protocolo só trará resultados se toda a comunidade acadêmica
assumir responsavelmente o cumprimento das orientações e diretrizes. É
fundamental, portanto, a conscientização de todos quanto à responsabilidade comum
de superar as dificuldades originadas da pandemia do Covid-19.

Considerações sobre o Covid-19

Este vírus pode transmitir-se: por gotículas respiratórias, pelo contato direto com
secreções infecciosas, por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os
produzem.
A transmissão entre pessoas está comprovada. Há indicativos que essa
transmissão aconteça durante uma exposição próxima a uma pessoa portadora do
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vírus, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando essa
pessoa tosse, espirra ou fala e essas gotículas forem inaladas, ou entram em contato
com a boca, nariz, olhos. Pode ser transmitido, também, quando as mãos entram em
contato com uma superfície ou objeto que esteja contaminado, e são levadas à boca,
ao nariz, aos olhos.
O período de incubação (tempo em que o vírus permanece no organismo antes
de se manifestar) é estimado, em média, de cinco (5) a seis (6) dias. Pode variar,
dependendo de cada organismo, de zero a quatorze (14) dias. As autoridades
sanitárias recomendam isolamento por quatorze (14) dias ao menos.
Os pacientes infectados podem ser agentes transmissores, em média, a partir
de sete (7) dias após o início dos sintomas. Há indicativos que essa transmissão pode
ocorrer mesmo antes de aparecerem os sintomas.

ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES PARA O RETORNO ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS

Essas orientações e diretrizes serão rigorosamente adotadas, executadas e
supervisionadas pelo Unilasalle/Lucas.

ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES GERAIS

Principais recomendações das autoridades sanitárias:
1.

Lavar as mãos com frequência – com sabão e água (durante 20 segundos).

2.

Higienizar as mãos com gel alcoólico 70%, se não for possível lavar as
mãos.
Haverá álcool gel disponível em vários locais do Unilasalle (corredores e
áreas de maior circulação) e nas estações de trabalho/atendimento para
que colaboradores e acadêmicos em atendimento higienizem suas mãos
periodicamente.

3.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
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4.

Socializar evitando o contato físico: nada de abraços, apertos de mão,
beijinhos, ...

5.

Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização
comum.

6.

Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um lenço de papel que
deverá ser descartado; não se deve tossir nem espirrar para o ar ou para
as mãos.

7.

Evitar contato próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade
respiratória.

8.

Realizar

reuniões

de

trabalho

apenas

quando

necessárias,

preferencialmente através da utilização de ferramentas de informação e
comunicação.
9.

Acadêmicos e familiares que apresentarem sintomas1, ou tiverem convívio
com pessoas com suspeita ou confirmação de contaminação, fiquem em
casa pelo prazo mínimo de quatorze (14) dias.

10. Serão fixados diversos materiais informativos sobre a higienização,
cuidados e prevenção do Covid-19.
11. Todos os eventos acadêmicos que compreendam aglomeração de
pessoas, que estavam ou que vierem a ser programados, estão adiados
até momentos em que poderão ser novamente realizados.
12. Serão monitoradas situações em que haja aglomerações, chamando-se a
atenção para que sejam evitadas.
13. Pela Portaria nº 045/2020 foi constituída a Equipe de Supervisão Covid-19
para orientação e auxílio aos acadêmicos e colaboradores quanto à
necessidade e importância do asseio das mãos e a utilização de máscaras.

1

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa.
Sendo os sintomas mais comuns: Tosse – Febre – Coriza - Dor de garganta - Dificuldade para
respirar.
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Esta equipe recebeu treinamento específico e está autorizada a
providenciar a retirada de quem não quiser cumprir as orientações e
diretrizes deste Protocolo.

ACESSO E CIRCULAÇÃO

Diretrizes com relação ao ingresso e à circulação no Unilasalle/Lucas:
1.

Toda as pessoas, sem exceção, somente terão acesso liberado se
estiverem USANDO a máscara de proteção facial.

2.

O ingresso às dependências do Unilasalle/Lucas se dará somente pela
entrada principal.

3.

Todas as pessoas, para poder ingressar no Unilasalle, passarão por um
teste rápido para medição da temperatura; se esta pessoa tiver temperatura
superior à 37,8º não poderá ingressar.

4.

Visitantes deverão apresentar uma identidade na recepção da porta
principal, sendo registrado seu nome, número de identidade, telefone e
setor aonde se dirige.

5.

O uso da máscara de proteção facial é obrigatório em todos os momentos
em que a pessoa permanecer no interior do Unilasalle; a Equipe de
Supervisão Covid está autorizada a providenciar a retirada de quem não
quiser cumprir essa determinação.

6.

Colaboradores e acadêmicos pertencentes ao Grupo de Risco2 deverão
permanecer em casa:
a. Colaboradores: exercerão suas funções na modalidade home office.
b. Acadêmicos devem combinar com os Coordenadores de Curso a
maneira de participar das atividades de ensino.

2

Segundo o Ministério da Saúde: pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo
que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que
tenham comobirdades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal,
imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas
medidas de prevenção ao coronavírus.
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A NÃO UTILIZAÇÃO DA MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL NO INTERIOR DO
UNILASALLE SERÁ CONSIDERADA FALTA GRAVE CONTRA A SAÚDE DAS
PESSOAS E PODERÁ ENSEJAR MEDIDAS PUNITIVAS.
DIRIGENTES – COORDENADORES – PROFESSORES – PESSOAL TÉCNICOADMIISTRATIVO

Os responsáveis pela gestão acadêmica e administrativa devem assumir
com consciência seu papel:
1.

É obrigatório o uso da máscara de proteção facial ao ingressarem e
enquanto permanecerem no interior do Unilasalle.

2.

Ao ingressar no Unilasalle deixar que se faça a medição da temperatura
corporal; constatando-se temperatura superior a 37,8º, comunicar ao Setor
de Recursos Humanos e ao Coordenador do Curso, retirando-se para casa.

3.

Ao atender pessoas individualmente, assegurar o devido distanciamento,
em sala bem arejada.

4.

Ao registrar o ingresso no relógio ponto:
- Higienizar as mãos antes e depois do registro.
- Guardar a distância de 1,5 m do colega mais próximo.

5.

É da responsabilidade do Coordenador de cada setor supervisionar o
atendimento dessas diretrizes pelos integrantes do setor.

PROFESSORES

Os professores, muito mais do que antes, assumem um papel de liderança
e de orientação junto aos acadêmicos:
1.

Utilizar a máscara de proteção facial.

2.

Orientar e comprometer acadêmicos sobre a utilização da máscara de
proteção facial e os cuidados de higienização.
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3.

Assegurar que as portas e janelas da sala estejam abertas para favorecer
a ventilação natural, e evitar o uso de condicionadores de ar.

4.

Assegurar que os alunos ocupem o espaço da carteira/cadeira e não
permitir aproximações entre os mesmos.

5.

Cuidar do distanciamento adequado ao prestar atendimento individual.

6.

Evitar aglomerações na Sala de Professores, mantendo a distância
recomendada com os demais colegas.

7.

Adotar regime de rodízio na realização de aulas práticas que exijam a
utilização dos laboratórios ou salas especiais, fazendo a reserva com
antecedência, verificando a capacidade dos mesmos e solicitando o apoio
técnico.

8.

Quando possível organizar aulas / atividades em locais abertos, sempre
respeitando as orientações e diretrizes deste Protocolo.

9.

Se perceber entre os acadêmicos sinais indicadores de algum sintoma
orientá-lo a buscar atendimento.

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O pessoal técnico-administrativo, muito mais do que antes, assumem um
papel de cuidado e de orientação junto colegas, acadêmicos e visitantes:
1.

Utilizar a máscara de proteção facial.

2.

Orientar as pessoas em atendimento no setor sobre a utilização da
máscara de proteção facial e os cuidados de higienização.

3.

Assegurar que as portas e janelas da sala estejam abertas para favorecer
a ventilação natural, e evitar o uso de condicionadores de ar.

4.

Assegurar que as pessoas em atendimento ocupem o espaço indicado e
não permitir distanciamento menor do que 1,5m.

5.

Cuidar do distanciamento adequado ao prestar atendimento individual.

6.

Higienizar frequentemente o local de trabalho (mesa, cadeira, computador,
...), solicitando material de trabalho para uso individual (canetas,
grampeadores, etc.).
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7.

Evitar aglomerações na Sala de Funcionários, mantendo a distância
recomendada com os demais colegas.

8.

Colaborar com o coordenador do setor e com os colegas para assegurar o
bem-estar de todos.

9.

Zeladoras: empenhar-se para que os ambientes e móveis estejam sempre
bem higienizados.

ACADÊMICOS

A vida acadêmica continua, agora com maior responsabilidade dos
acadêmicos para contribuírem eficazmente com o cuidado de si e de todos.
1.

Se estiver com tosse, febre ou dificuldade respiratória, permaneça em casa;
comunique ao Coordenador do Curso sua condição.

2.

É obrigatório o uso da máscara de proteção facial ao ingressar e enquanto
permanecer no interior do Unilasalle.

3.

Ao ingressar no Unilasalle deixar que se faça a medição da temperatura
corporal; constatando-se temperatura superior a 37,8º, comunicar ao
Professor, retirando-se para casa.

4.

É obrigatório o uso da máscara de proteção facial durante as aulas, em
qualquer lugar em que ela estiver sendo ministrada.
Para acadêmicos com bolsa integral de 100% (cem por cento), o
Unilasalle estará disponibilizando uma (1) máscara de proteção facial
lavável a ser retirada na Central de Apoio ao Acadêmico (CAA): com
assinatura de protocolo.

5.

Higienizar frequentemente as mãos, nos banheiros com água e sabão,
utilizando o álcool gel disponível, ao ingressar e ao sair de algum setor de
atendimento.

6.

Evitar contato físico (toques, apertos de mãos, abraços, etc.) com os outros.

7.

Socializar mantendo a distância recomendada.

8.

Atender as observações feitas por professores ou funcionários com relação
às orientações e diretrizes deste protocolo.
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9.

Colaborar para que a sala de aula esteja arejada, com circulação de ar
(janelas abertas); evitar o uso de condicionadores de ar.

10. Recomenda-se trazer álcool para uso pessoal.
11. Os bebedouros de água estarão desligados: trazer seu vasilhame de água
pessoal.

SALAS DE AULAS

Espaço principal das atividades de ensino presencial, necessita atenção de
todos para ser um espaço saudável:
1.

Serão higienizadas entre os períodos de aulas.

2.

Devem permanecer com as janelas abertas para renovação do ar do
ambiente.

3.

As cadeiras serão posicionadas para assegurar a distância de 1,5m (um
metro e meio); não devem ser descoladas da posição.

4.

Materiais didático-pedagógicos de uso coletivo não poderão ser utilizados.

LABORATÓRIOS – SALAS ESPECIAIS

Espaços especiais para a aprendizagem com atenção e cuidados
especiais:
1.

Os laboratórios e salas especiais (Google for Education, GPSATI, NPJ,
NAF, etc.) terão sua utilização mediante agendamento prévio, levando em
conta o número de usuários e a capacidade da sala).

SETORES DE ATENDIMENTO

Nos diversos setores de atendimento as normas abaixo deverão ser
rigorosamente respeitadas:
●

Central de Apoio ao Acadêmico (CAA):
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o

três (3) pessoas na sala, sendo uma em atendimento e duas
aguardando.

●

Serviço de Atendimento ao Acadêmico (SAA):
o

cinco (5) pessoas na sala, sendo duas (2) em atendimento e três (3)
aguardando.

●

Assessoria de Comunicação e Marketing:
o

●

Setor de Recursos Humanos
o

●

uma (1) pessoa por vez em atendimento.

Sala da Mobilidade Acadêmica:
o

●

uma (1) pessoa por vez em atendimento.

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI):
o

●

uma (1) pessoa por vez em atendimento.

uma (1) pessoa por vez em atendimento.

Inova La Salle; Sala Google, Laboratórios, Núcleo de Práticas
Jurídicas (NPJ), Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF):
o

pré-agendados com limite de participantes.



Pessoas que estiverem aguardando atendimento, deverão ficar na
fila, seguindo a marcação do piso que manterá o distanciamento de
1,5 metros do próximo à sua frente.



Pagamento de Tickets de estacionamento e recargas de cartão,
deverão ser feitas no período diurno no Serviço de Atendimento ao
Acadêmico (SAA) e Caixa Automático e noturno La Salle Store e
Caixa

Automático,

sempre

obedecendo

as

medidas

de

distanciamento social de 1,5 metros da pessoa a sua frente e
marcações no piso.
●

Biblioteca:
o

balcão de atendimento para retirada de livros ou devoluções: três (3)
pessoas sendo uma (1) em atendimento e duas (2) aguardando;

o

salas de estudo em grupo ficarão restritas a um (1) acadêmico por
sala;

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________

Av. Universitária, 1000-W | Bairro Bandeirantes | Lucas do Rio Verde | MT | CEP 78.455-000
(65) 3549.7300 | unilasalle.edu.br/lucas

Mantido pela Sociedade Porvir Científico
Credenciado pela Portaria Ministerial nº. 217
de 06/02/2020 – D.O.U. de 10/02/2020.

o

sala de estudo individual será restrita a cinco (5) pessoas, sendo uma
pessoa por mesa.

●

La Salle Store
o

●

Copia
o

●

atendimento de uma (1) pessoa por vez.

atendimento de (1) pessoa por vez, guardando a distância de 1,5m.

Lancherias
o

atendimento de três (3) pessoas por vez, guardando a distância de
1,5m.

●

Área de convivência
o

espaço de uso coletivo restrito com utilização de uma (1) pessoa
sentada por mesa.

Os setores de atendimento e uso coletivo terão ampliados os cuidados de
limpeza: banheiros, corredores, corrimões, balcões, bancos, maçanetas, com
utilização de produtos de desinfecção.
A possibilidade de retomarmos as nossas atividades juntamente com todos os
integrantes da comunidade acadêmica sem prejudicarmos nossa saúde e nossa vida
depende fundamentalmente da colaboração de todos no respeito a essas diretrizes e
orientações.
Concomitantemente, continuaremos a emitir comunicados oficiais de interesse
de toda a comunidade acadêmica.

Grandes coisas são possíveis.
O esforço e o sacrifício de cada um resultarão no bem-estar de todos.
Viva Jesus em nossos corações! Para sempre!

Dr. Ir. Marcos Corbellini
Reitor
Presidente do Consup
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