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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE  
 

 

 

    RESOLUÇÃO Nº 014A/CONSEPE                                                                                                                   DE 25 DE MAIO DE 2021   
 
 

Dispõe sobre o Plano de Retomada do Centro Universitário de João 
Pessoa - UNIPÊ, para atender às orientações dos órgãos 
governamentais.  

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CONSEPE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - 
UNIPÊ, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 11, inciso I, art. 12, incisos III, IX, art. 15, incisos VIII e XIII, do 
Estatuto do UNIPÊ,  
 
CONSIDERANDO o momento singular provocado pela pandemia do Novo Coronavírus;  

CONSIDERANDO as orientações dos órgãos governamentais;  

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 1.038, de 7 de dezembro de 2020, que altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 
2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno 
às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga 
horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação aos docentes e discentes para continuidade das atividades letivas e a aplicação 
de medidas urgentes para conter a disseminação do COVID-19, e preservar a saúde de todos;  
 
CONSIDERANDO o Plano de Contingência do UNIPÊ instituído através da Resolução CONSEPE 001, de 17 de março/2020, 

para vigorar de 17 a 29 de março de 2020, bem como a sua atualização, disciplinada através da Resolução CONSEPE 004, de 

25 de março de 2020, com vigência prevista para o período de 30 de março a 07 de abril/2020 e a Resolução Nº 007/CONSEPE, 

de 06 de abril de 2020, que dispõe sobre a Prorrogação do Plano de Contingência do Centro Universitário de João Pessoa – 

UNIPÊ, até o dia 19 de abril de 2020, bem como a Resolução Nº 008/CONSEPE, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a 

Prorrogação do Plano de Contingência  do  Centro   Universitário  de  João Pessoa  –  UNIPÊ,  até  o  dia  17  de  maio  de  

2020;  também  a  Resolução  Nº   011/CONSEPE, de 14 de maio de 2020, que dispõe sobre a Prorrogação do Plano de 

Contingência do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, até o  dia  03 de junho  de 2020;  bem   como  a   Resolução 

CONSEPE Nº 025, de 01 de junho de 2020, que prevê a prorrogação e atualização do Plano de Contingência do Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, com vigência até o dia 14 de junho de 2020; Resolução CONSEPE Nº 028, de 12 de 

junho de 2020, que prorroga e atualiza o Plano de Contingência do UNIPÊ; Resolução CONSEPE Nº 028A, que dispõe sobre a 

atualização e prorrogação do Plano de Contingência do UNIPÊ, no período de recesso escolar e preparatório para o novo 

semestre letivo de 2020.2 e Resolução CONSEPE Nº 068, de 11 de agosto de  2020, que dispõe sobre a prorrogação e 

atualização do Plano de Contingência do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, com vigência de 12 a 31 de agosto de 

2020, período em que se tem início o semestre letivo 2020.2; Resolução CONSEPE Nº 073, de 31 de agosto de 2020, que 

dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, 

pelo período de 01 a 15 de setembro de 2020, e publicização do Guia Prático de Convivência no Campus em Tempos de 

COVID-19, do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ; Resolução CONSEPE Nº 074, de 13 de setembro de 2020, que 

dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de Contingência, para atender às orientações dos órgãos  
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governamentais, pelo período de 15 a 30 de setembro de 2020; Resolução CONSEPE Nº 078, de 28 de setembro de 2020, que 

dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, 

pelo período de 01 a 15 de outubro de 2020; Resolução CONSEPE Nº 081, de 13 de outubro de 2020, que dispõe sobre a 

prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período 

de 16 de outubro a 02 de novembro de 2020;  Resolução CONSEPE Nº 083, de 06 de novembro de 2020, que dispõe sobre a 

prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período 

de 03 a 30 de novembro de 2020; Resolução CONSEPE Nº 087, de 30 de novembro de 2020, que dispõe sobre a prorrogação 

e atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período de 01 de 

dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021; Resolução CONSEPE Nº 001, de 04 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a 

prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período 

de 04 de janeiro a 02 de fevereiro de 2021; Resolução CONSEPE Nº 002, de 02 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a 

prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período 

de 03 de fevereiro a 01 de março de 2021; Resolução CONSEPE Nº 003, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a 

prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período 

de 24 de fevereiro a 10 de março de 2021; Resolução CONSEPE Nº 004, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre a 

prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período 

de 11 a 26 de março de 2021; Resolução CONSEPE Nº 006, de 26 de março de 2021, que dispõe sobre a prorrogação e 

atualização do Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período de 27 de março 

a 04 de abril de 2021; Resolução CONSEPE Nº 007, de 05 de abril de 2021, que dispõe sobre a prorrogação e atualização do 

Plano de  Contingência, para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período de 05 a 18 de abril de 2021; 

Resolução CONSEPE Nº 009, de 18 de abril de 2021, que dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, 

para atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período de 19 de abril a 02 de maio de 2021; Resolução 

CONSEPE Nº 012, de 03 de maio de 2021, que dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de  Contingência, para 

atender às orientações dos órgãos governamentais, pelo período de 03 a 19 de maio de 2021; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 41.293, de 25 de maio de 2021, do Governo do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a adoção 
de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), e que prevê em 
seu art. 1º, que o art. 8º, do Decreto 41.269, de 18 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:  §1º, que, no 
período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021, as instituições privadas de ensino superior 
funcionarão exclusivamente através do sistema remoto, e no § 2º do mesmo artigo dispõe que as aulas práticas para os 
alunos dos cursos superiores poderão ser realizadas presencialmente, observando todas as normas de distanciamento social, 
o uso de máscaras e a higienização das mãos; 
 

RESOLVE ad referendum do CONSEPE, 
 
Art. 1º Publicar o Plano de Retomada, do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, contendo as medidas preventivas, que 
serão adotadas a partir do Decreto Nº 41.293, de 25 de maio de 2021, do Governo do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a 
adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Eventuais omissões ou divergências procedimentais que ocorram no Plano de Contingência serão dirimidas pela 
Reitoria;   
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor nesta data.   
 

 

Prof.ª D.ra Mariana de Brito Barbosa 
Reitora 

 

          Recredenciado pela Portaria Ministerial nº 687, de 20.08.2020, DOU nº 161, de 21.08.2020, seção 1, p. 252. 
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I. APRESENTAÇÃO  
  

O Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ tem sua missão alicerçada na qualidade do ensino, aliada a uma 
sólida formação humanizada, respeitosa e ética, para a promoção do bem-estar coletivo e, não obstante 
encontra-se, adotando medidas para mitigação da pandemia da COVID-19, por meio da Portaria MEC nº 544, de 
16 de junho de 2020 e o que dispõem os Decretos do Governo do Estado da Paraíba e do Município de João 
Pessoa, bem como suas respectivas atualizações, assim como através da instituição de Comissão Interna de 
Acompanhamento da COVID-19, do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, conforme Portaria do Gabinete 
da Reitoria Nº 004/2020, de 13 de março de 2020, atualizada pela Portaria do Gabinete da Reitoria Nº 017-2020, 
de 1º de julho de 2020. 
 
Comprometidos e atentos às constantes atualizações de informações e medidas a serem adotadas, uma série de 
ações de retomada gradativa e responsável, alinhadas às flexibilizações dos atos legais locais desde junho de 
2020, foram realizadas e explicitadas no Plano de Contingência Institucional, bem como no Guia Prático de 
Conivência no Campus e suas devidas atualizações. Acessar em:  https://www.unipe.edu.br/detalhe-
noticia/?r=plano-de-contingencia-guia-de-convivencia 
 
Contudo, diante do que preceitua as atuais determinações do Município e do Estado, consideramos pertinente 
publicizar um documento específico, complementar ao Plano de Contingência e ao Guia Prático, denominado 
Plano de Retomada Institucional que esclarece a Comunidade Acadêmica e à sociedade paraibana, o 
funcionamento das atividades de ensino práticas atreladas à continuidade em a garantir preservação da saúde a 
toda comunidade acadêmica. 
 
O plano foi elaborado de acordo com as normas sanitárias atuais e as instruções do Município de João Pessoa e 
Governo do Estado da Paraíba, no que diz respeito à quantidade de casos e impacto nos serviços de saúde local. 
E, tem como premissas básicas: (I) a preservação da vida; (II) decisões baseadas em dados e evidências; (III) 
retomada em fases, contemplando, assim, um retorno cauteloso e coordenado e, (IV) mobilização da 
comunidade acadêmica, buscando garantir a prevenção e segurança a estudantes, docentes, colaboradores e 
usuários. 
 
E está estruturado e orientado em quatro fases: Fase 1- Preparatória; Fase 2- Retomada dos Setores Autorizados 
pelos órgãos reguladores; Fase 3 – Retorno priorizando atividades práticas e de estágios dos cursos; Fase 4 - 
Retomada Progressiva das atividades no Campus. E, em seis eixos, a saber: Distanciamento social, Higiene e 
segurança pessoal, Sanitização de ambientes, Comunicação, Monitoramento e Acolhimento e Afetividade, 
possibilitando a adoção de todas as medidas necessárias para o retorno às atividades presenciais. 
 
As medidas aqui anunciadas estão fundamentadas nos seguintes atos legais:  
 

QUADRO 1: Base legal para Plano de Retomada Responsável e Gradual do Centro Universitário de João Pessoa.  

Documento Descrição Link para Consulta 

Governo 
Paraíba 

Decretos nº 40.304, de 12 de junho de 2020 do 
Governo do Estado da Paraíba, que dispõe sobre 
o Plano Novo Normal Paraíba. 

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/govern
o-do-estado-apresenta-plano-de-
retomada-gradual-e-segura-das-
atividades-na-
paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertid
o.pdf 
 

Governo 
Municipal 

Decretos 9.510, de 26 de junho de 2020, do 
Município de João Pessoa, que prorroga o prazo 
de vigência de medidas temporárias ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus vetor da covid-19, sistematiza 

http://antigo.joaopessoa.pb.gov.br/portal
/wp-
content/uploads/2020/06/2020_Ed_Esp_
26-06.pdf 
 

https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=plano-de-contingencia-guia-de-convivencia
https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=plano-de-contingencia-guia-de-convivencia
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
http://antigo.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2020/06/2020_Ed_Esp_26-06.pdf
http://antigo.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2020/06/2020_Ed_Esp_26-06.pdf
http://antigo.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2020/06/2020_Ed_Esp_26-06.pdf
http://antigo.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2020/06/2020_Ed_Esp_26-06.pdf
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as regras relativas às medidas temporárias, e dá 
outras providências. 

Governo 
Federal 

Protocolo de Biossegurança para o retorno das 
atividades presencias nas instituições federais 
de ensino 

https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-
de-conteudo/campanhas-
1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBI
OSSEGURANAR101.pdf/view 
 

Conselho 
Nacional de 
Saúde 

Recomendação Nº 048, DE 01 DE JULHO DE 2020 
-Recomenda ao Ministério da Educação, que 
observe o Parecer Técnico nº 162/2020, no que 
diz respeito a estágios e práticas na área da 
saúde durante a pandemia de Covid-19. 

http://conselho.saude.gov.br/recomenda
coes-cns/1250-recomendacao-n-048-de-
01-de-julho-de-2020 
 

Conselho 
Nacional de 
Secretários de 
Educação 

Diretrizes para protocolo de retorno às aulas 
presencias 

http://www.consed.org.br/portal/noticia/
consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-
de-retorno-as-aulas 
 

Plano Educação 
Para todos em 
Tempos de 
Pandemia (PET-
PB) 

Define o processo de retomada das aulas 
presenciais dos Sistemas Educacionais da Paraíba 
e demais instituições de ensino superior sediadas 
no território paraibano 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria

-da-educacao-e-da-ciencia-e-

tecnologia/programas/plano-educacao-

para-todos-em-tempos-de-pandemia-pet-

pb 

Decreto 
Estadual Nº 
41.293/2021 

Dispões sobre novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção do Contágio Pelo 
Novo Coronavírus – Retorno das Aulas práticas 

 

O momento atual exige esforços na mitigação dos efeitos das medidas restritivas adotadas para enfrentamento 
da situação.  Assim, uma vez permitida flexibilidade para retomada das instituições de ensino superior em João 
Pessoa, conforme estabelecido nos atos legais, o UNIPÊ buscará realizar uma retomada de forma gradativa, onde 
o avanço da mesma depende do comportamento de todos, para garantia de uma convivência segura e 
responsável.  
 
Orientamos a leitura atenta de todas as recomendações constantes neste Plano, a fim de que colaboremos e 
circulemos, com responsabilidade, nas instalações do UNIPÊ.  
 

 

Vamos todos juntos, cuidando uns dos outros! 

 

II. OBJETIVO  
  

O Plano de Retomada Institucional do UNIPÊ é um documento elaborado para orientar e organizar ações e 
procedimentos em uma situação de emergência e tem por objetivo estabelecer critérios e medidas de prevenção 
contra o contágio pela COVID-19, para todos os frequentadores do Campus. 
 

Os objetivos deste Plano são: (I) Orientar a comunidade acadêmica do UNIPÊ, com vistas à manutenção de um 

ambiente institucional seguro e saudável no contexto da COVID-19; (II) Esclarecer quanto aos meios e ações para 

continuidade do processo de ensino, aprendizagem, pesquisa, extensão, eventos, dentre outros aspectos 

acadêmicos e administrativos, no UNIPÊ e (III) Contribuir com medidas de prevenção, contenção e mitigação, 

conforme regras sanitárias vigentes referentes à pandemia, estabelecendo critérios e medidas de prevenção 

contra o contágio  do Novo Coronavírus (SARS-COV 2), a todos os que acessem o Campus. 

  

https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf/view
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf/view
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf/view
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf/view
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1250-recomendacao-n-048-de-01-de-julho-de-2020
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1250-recomendacao-n-048-de-01-de-julho-de-2020
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1250-recomendacao-n-048-de-01-de-julho-de-2020
http://www.consed.org.br/portal/noticia/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-retorno-as-aulas
http://www.consed.org.br/portal/noticia/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-retorno-as-aulas
http://www.consed.org.br/portal/noticia/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-retorno-as-aulas
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao-e-da-ciencia-e-tecnologia/programas/plano-educacao-para-todos-em-tempos-de-pandemia-pet-pb
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao-e-da-ciencia-e-tecnologia/programas/plano-educacao-para-todos-em-tempos-de-pandemia-pet-pb
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao-e-da-ciencia-e-tecnologia/programas/plano-educacao-para-todos-em-tempos-de-pandemia-pet-pb
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao-e-da-ciencia-e-tecnologia/programas/plano-educacao-para-todos-em-tempos-de-pandemia-pet-pb
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao-e-da-ciencia-e-tecnologia/programas/plano-educacao-para-todos-em-tempos-de-pandemia-pet-pb
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III. COMISSÃO INTERNA DE ACOMPANHAMENTO DA 
COVID-19 (CIAC)  

  

No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou situação de pandemia. Desta forma, todos 
os países tiveram que adotar medidas para conter a disseminação do vírus e cuidar de forma adequada dos 
acometidos. No Brasil, Estados e Municípios iniciaram suas ações com orientações a respeito da higienização 
correta das mãos com água e sabão ou uso de Álcool em gel a 70% e controle dos casos de pessoas com quadro 
clínico sugestivo de síndrome gripal, principalmente oriunda de países com casos confirmados de contaminação.  
 
O UNIPÊ, em 13 de março de 2020, instituiu uma comissão interna para acompanhamento da COVID-19 (Portaria 
GABINETE DA REITORIA Nº 004/2020), atualizada pela Portaria do Gabinete da Reitoria Nº 017-2020, de 1º de 
julho de 2020. Essa Comissão iniciou atividades de adequação dos protocolos de atendimento das clínicas e 
departamentos da Instituição, executou atividades de educação em saúde com a comunidade acadêmica, bem 
como realizou adequações quanto a material e equipamentos necessários para cumprimento das medidas de 
prevenção e segurança à saúde.   
 
No mesmo sentido, a Reitoria expediu Ofício no 007/2020 – Circular, a todos os setores da instituição, 
publicizando as orientações do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, quais 
sejam: uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da boca com as torneiras 
dos bebedouros; evitar compartilhamento de copos/vasilhas; promover atividades educativas sobre higiene de 
mãos e etiqueta respiratória (conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou 
espirrar); evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados, durante o período de 
circulação dos agentes causadores de síndromes gripais, como o novo Coronavírus (COVID-19); pessoas que 
apresentarem sintomas como: febre e/ou sintomas respiratórios (tosse, secreção nasal, dificuldade respiratória), 
como histórico de viagem para o exterior, nos últimos 14 dias , ou contato próximo e caso confirmado ou suspeito 
de novo Coronavírus (COVID-19), devem procurar unidade de saúde mais próxima; viajantes internacionais que 
cheguem ao Brasil, devem permanecer em isolamento domiciliar por 7 dias, mesmo que não apresentem 
sintomas. Também, naquela oportunidade, já não houve na instituição, qualquer tipo de evento que demandasse 
aglomeração de pessoas.  
 
Desde então, a Comissão Interna de Acompanhamento da COVID-19, atua na construção de atividades e normas, 
a fim de atender os requisitos legais propostos pelas autoridades sanitárias locais, com intuito de preservar a 
saúde da comunidade acadêmica. 
 
Durante todo este percurso, a Comissão esteve atenta às inúmeras discussões nacionais e internacionais 
referente à COVID-19, as medidas de biossegurança e as articulações com órgãos regulatórios locais, a exemplo 
das Secretarias de Saúde do Município de João Pessoa e do Estado da Paraíba, bem como ao comportamento e 
organização de instituições de ensino ao redor do mundo, para, tendo como premissa básica, a preservação da 
vida, constituir um Plano de Retomada Gradual e Responsável das atividades presenciais, quando da permissão 
pelos órgãos regulatórios locais, contemplando todas as ações sanitárias e de biossegurança necessárias e 
recomendadas para o retorno seguro às atividades no campus. 
 
A partir de julho de 2020, a comissão, por meio do grupo de trabalho de biossegurança e da equipe de gerência 
administrativa do campus, como forma de preparar a comunidade acadêmica para o retorno às atividades 
administrativas presenciais e atividades práticas de  alunos concluintes da área da saúde, passou a realizar visitas 
in loco aos espaços readequando os layouts para cumprimento das normas da ANVISA, realizando as devidas 
sinalizações nos espaços institucionais, promovendo a higienização  
 
A comissão têm ofertado treinamentos remotos de Boas Práticas em tempos de COVID- 19, com orientações 
sobre uso de máscaras dentre outras questões de biossegurança para os atores da comunidade acadêmica que 
estejam autorizados, pelos órgãos locais, a retomar as suas atividades, além do treinamento de Paramentação 
e Desparamentação aos alunos da área da saúde, relativo à prática a ser realizada e Treinamentos de Simulação 
em pequenos grupos, aos colaboradores e terceirizados que atuam no campus, in loco.  Acrescenta-se também 
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a organização e divulgação de materiais para preparar a Instituição e toda a comunidade acadêmica para o 
retorno às atividades presenciais, a exemplo do:   
 

(I) Guia Prático de Convivência no Campus em tempos de COVID-19 
http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/criacao/arquivos/unipe/20210311_manual_c
ovid_unipe.pdf   

(II) Vídeo explicativo sobre a preparação para a retomada gradativa 
                https://www.youtube.com/watch?v=vx4WiUryZBw) 
(III) Manual COVID-19 (Grupo Cruzeiro do Sul Educacional 

https://drive.google.com/file/d/1dI5mSU7niZXhi33yLra0jTeDotpGn5G0/view 
 
Além disso, as clínicas-escolas e laboratórios específicos possuem procedimentos operacionais padrão 
relacionados aos protocolos a serem adotados, para cumprimento, quando da realização dessas práticas e 
atualizados conforme às orientações legais, bem como os respectivos termos de ciência e compromisso que 
devem ser assinados por alunos, docentes e colaboradores quando do retorno às atividades. 
 
Além disso, desde o início da reabertura do campus, o UNIPÊ instituiu diversas ações a fim de realizar uma 
triagem das pessoas que o acessavam fisicamente. Inicialmente, foram liberadas atividades de atendimento ao 
aluno (Central de Atendimento ao Aluno – CAA), seguida de atividades de alunos concluintes dos cursos da saúde, 
bem como atendimento nas Clínicas Escolas. Todas as atividades realizadas com agendamento prévio e com 
limite reduzido de pessoas. 
 
A partir do dia 11 de agosto de 2020 iniciou-se o Controle Sanitário e Epidemiológico do Campus, por meio de 
Barreira Sanitária, e Protocolo de Monitoramento, denominado Monitora COVID Unipê, com emissão pública 
de Boletim Epidemiológico Semanal à comunidade acadêmica. 
 
Disponível: aos docentes: https://biolinky.co/suportedocente; 
Disponível  aos discentes: https://biolinky.co/p/alunounipe;  
Disponível aos colaboradores: http://intranet.unipe.br 
 
Tal controle tem por finalidade coletar dados, ofertar orientações e adquirir conhecimento para produzir 
tecnologias capazes de promover a saúde individual por meio de medidas de alcance coletivo, devendo ser 
abordado de maneira abrangente, sob os seguintes aspectos: vigilância epidemiológica, medidas de atuação na 
cadeia de transmissão, medidas socioeducativas e administrativas.  
 
Ao ingressar no espaço institucional os visitantes são abordados pela equipe de controle  sanitário e são 
realizados os seguintes procedimentos ao público: verificação de temperatura, sendo permitida a entrada, 
apenas de pessoas que apresentem temperatura inferior a 37,5°C; aplicação de um questionário para obtenção 
de dados necessários para o controle epidemiológico; orientações sobre o uso obrigatório de máscaras dentro 
do campus e a sua troca a cada 3 horas; lavagem das mãos com água e sabão; e o uso do álcool gel, este sendo 
ofertado em diversos pontos dentro da instituição.  
 
Em maio de 2021, com a nova flexibilização dos órgãos governamentais para a realização de atividades práticas, 
ampliamos  a equipe de barreira sanitária para uma equipe de inspeção sanitária que  realiza ações pelas áreas 
externas do campus, voltada para ações de educação em saúde por meio de orientações sobre normas e 
condutas de prevenção da doença,  bem como um acompanhamento e monitoramento do cumprimento das 
normas de biossegurança pelos setores, colaboradores e visitantes. Como produto destas atividades, é gerado 
um informe epidemiológico quinzenal que subsidia o planejamento,  adequações e/ou manutenção das medidas 
de biossegurança na IES direcionadas pela CIAC. 
 
Para o Estudante que apresente Sintomas sugestivos de COVID-19, Casos Confirmados ou Contato com Casos 
Confirmados, a instituição criou o Teleatendimento Monitora COVID- UNIPÊ que realiza acompanhamento 
remoto orientando em relação aos cuidados de saúde e ao afastamento das atividades presenciais, quando 
necessário, por até 14 dias.    

 

http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/criacao/arquivos/unipe/20210311_manual_covid_unipe.pdf
http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/criacao/arquivos/unipe/20210311_manual_covid_unipe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vx4WiUryZBw
https://www.youtube.com/watch?v=vx4WiUryZBw
https://drive.google.com/file/d/1dI5mSU7niZXhi33yLra0jTeDotpGn5G0/view
https://biolinky.co/suportedocente
https://biolinky.co/suportedocente
https://biolinky.co/p/alunounipe
https://biolinky.co/p/alunounipe
http://intranet.unipe.br/
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O contato para esse serviço deve ser realizado através do e-mail: monitoracovid@unipe.edu.br ou 
 https://api.whatsapp.com/send?phone=558321064805&text=Oi%2C%20Somos%20o%20COLACE%2C

%20Cl%C3%ADnica%20Escola%20e%20Complexo%20Laboratorial%20Florence%20Nightingale%2C%2
0em%20que%20podemos%20te%20ajudar%3F 

 +55 83 2106-4805 
 

No intuito de manter a comunidade acadêmica sempre atualizada, são realizados webinares ou esclarecimentos 
sobre o Plano de Vacinação contra a COVID -19 na Paraíba, como o apresentado pelo secretário executivo do 
Estado da Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi. 

A comissão, entendendo a biossegurança como uma ação individual  e coletiva abre um espaço para ouvir 
sugestões e opiniões para constante aprimoramento, por meio do link: https://forms.gle/vGdxda7G9m4gLs2p8  
ou pelo e-mail: ciac@unipe.edu.br 

Por fim, no dia 03 de fevereiro de 2021 foi instituído o Comitê de Biossegurança pelo Grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional, com a finalidade de monitorar condições epidemiológica e sanitárias nas localidades onde haja 
Instituições do referido Grupo, enquanto perdurar a pandemia relativa ao SARS-COV2, COVID-19. Assim, os 
respectivos membros locais do Comitê realizam, desde então, a mencionada atribuição, com o objetivo de 
identificar a existência de elevação de casos confirmados nas localidades, devendo reportar a referida condição 
à Presidência e Vice-Presidência do Comitê. 

 

IV. A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS E O UNIPÊ 
  

Em face à pandemia do Novo Coronavírus e de modo a resguardar a saúde de todos, o UNIPÊ suspendeu as suas 
atividades institucionais presenciais desde o dia 17 de março de 2020, conforme preceituou a PORTARIA MEC Nº 
343, de 17 de março de 2020. 
 
Embora a situação estivesse fora de qualquer previsibilidade, o UNIPÊ reconhecido pela sua organização e 
cuidado com as pessoas e seus processos acadêmicos imprimiu continuidade imediata, de forma remota, com 
suas ações e, com pioneirismo e proatividade divulgou um Plano de Contingência (PC) para toda comunidade 
acadêmica, orientando o funcionamento da instituição e fazendo cumprir com sua missão de qualidade e 
excelência na formação de novos profissionais e cidadãos. 
 
A Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica foram ágeis e, por meio de documentos oficiais e complementares ao PC 
orientaram a constituição de novos fluxos e matrizes de responsabilidade, produção de planos de trabalho home 
office, disponibilização de tutoriais, organização e realização de treinamentos e composição de equipe para 
plantão de dúvidas diuturno para alunos e professores. Ou seja, Nós não paramos um só dia, mas sim, nos 
reinventamos a cada instante!!! 

 

mailto:monitoracovid@unipe.edu.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=558321064805&text=Oi%2C%20Somos%20o%20COLACE%2C%20Cl%C3%ADnica%20Escola%20e%20Complexo%20Laboratorial%20Florence%20Nightingale%2C%20em%20que%20podemos%20te%20ajudar%253
https://api.whatsapp.com/send?phone=558321064805&text=Oi%2C%20Somos%20o%20COLACE%2C%20Cl%C3%ADnica%20Escola%20e%20Complexo%20Laboratorial%20Florence%20Nightingale%2C%20em%20que%20podemos%20te%20ajudar%253
https://api.whatsapp.com/send?phone=558321064805&text=Oi%2C%20Somos%20o%20COLACE%2C%20Cl%C3%ADnica%20Escola%20e%20Complexo%20Laboratorial%20Florence%20Nightingale%2C%20em%20que%20podemos%20te%20ajudar%253
mailto:ciac@unipe.edu.br
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4.1 BREVE RELATO DAS AÇÕES ACADÊMICAS EXECUTADAS 
 

No que concerne às aulas, todas foram e continuam sendo ministradas, de forma 
remota, utilizando-se do Ambiental Virtual de Aprendizagem (AVA), composto pela 
Plataforma BlackBoard e Microsoft Teams.  Cada docente apresenta cronograma 
de execução das aulas, adaptado ao sistema de aulas emergenciais remotas, 
seguindo o preenchimento online, disponível em uma sala virtual de suporte ao 
docente, de modo a contemplar as atividades descritas no Plano de Ensino do 
semestre, enquanto os alunos acessam e realizaram os estudos e atividades.  
 

Assim, no horário regular de cada aula, docentes e os seus alunos podem se conectar simultaneamente e 
interagirem entre si, para realização da aula, inclusive com possibilidade de esclarecimento de dúvidas em 
tempo real. As transmissões destas aulas permanecem gravadas e disponíveis aos discentes, pelo sistema, caso 
necessitem acessá-las posteriormente, de forma assíncrona. Foram e permanecem sendo disponibilizados 
acessos a laboratórios virtuais de aprendizagem em diferentes áreas de formação, softwares gratuitos, além 
da ampla rede de pesquisa virtual, por meio das bibliotecas digitais, laminário digital, vídeos de simuladores 
virtuais, acervo de livros e periódicos do unipebooks.  

Só em 2020, foram realizadas mais de 28.000 aulas online, sem contabilizar as avaliações e apresentações de 
trabalhos de conclusão de curso, dentre outras ações educacionais realizadas a exemplos de projetos 
integradores, projetos de pesquisa e de extensão e atividades de monitoria. 

Além disso, para subsidiar o constante processo de qualidade, os cronogramas elaborados pelos docentes foram 
atualizados, preferencialmente a cada 15 dias, buscando o aperfeiçoamento e qualificação do processo de 
Ensino Remoto Síncrono Emergencial (ERSE) também atendendo a qualquer nova particularidade exposta pelo 
Ministério da Educação e, foram validados em um fluxo de aprovações digitais pelo Núcleo Docente Estruturante 
de cada curso, favorecendo a organização de relatórios de acompanhamento.  

De modo a garantir avaliação continuada dos processos acadêmicos, questionários de percepção foram 
aplicados mensalmente aos alunos de modo a compreender a sua adaptabilidade às plataformas e as 
metodologias e, com isso, garantir a reorganização constante das atividades e processos avaliativos em 2020.1. 
Em 2020.2, realizamos uma autoavaliação interna do ensino remoto por meio da Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) que gerou relatórios específicos curso a curso que subsidiaram o planejamento de ações de melhorias e 
inovações para o processo de aprendizagem em 2021. Em em 2021.1, estamos em fase de coleta junto aos 
discentes. 

Além das aulas, o UNIPÊ deu continuidade aos quase 200 programas de monitoria, sem que houvesse prejuízo 
acadêmico. E, mantém a oferta de projetos de pesquisa e de extensão, por meio de redes sociais, formulários, 
plataformas de videoconferência, contextualizando o momento atual, ampliando a produção de cartilhas 
digitais e ebooks à sociedade e trazendo outros aspectos bastante inovadores às mais diferentes áreas de 
formação do UNIPÊ. 

Para favorecer a qualidade do processo de aprendizagem e a motivação e 
interação durante as aulas remotas, professores participaram de formações 
continuadas ofertadas pelo UNIPE, desde abril de 2020, via Websapiens e 
também, pela Cruzeiro do Sul virtual, por meio da série de 12 webinars, focados 
em aplicabilidade de metodologias ativas e ferramentas mobile. O Unipê também 
criou uma rede de compartilhamento de boas práticas, denominada: “Uma mão 
lava a outra”, onde todos os docentes da instituição podem trocar ideias, 
materiais, metodologias e tutoriais, enaltecendo a aprendizagem colaborativa 
entre os pares, através do link: 
https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/colaboracao/ 

Além desta comunidade, há disponível aos docentes, o Portal, EDTECH 
http://edtech.cruzeirodosulvirtual.com.br/que disponibiliza material aos 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/colaboracao/
http://edtech.cruzeirodosulvirtual.com.br/
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docentes de modo a auxiliar na criação de soluções para engajar estudantes, 
professores e a comunidade acadêmica como um todo para democratizar o acesso 
à educação de qualidade no Brasil.  E em 2021.1 formações específicas vem sendo 
ofertadas, já num contexto de maior intencionalidade das ações remotas. 

Aos alunos, vários tutoriais do Blackboard (AVA) foram e são amplamente 
disponibilizados, bem como outras ferramentas facilitadoras anteriormente 
mencionadas, e reunidas no biolink discente: https://biolinky.co/p/alunounipe. 
Além de cursos livres gratuitos nas mais diferentes áreas, ideais para o aluno 
desenvolver novas habilidades e se qualificar para os atuais e futuros desafios do 
mundo do trabalho. Para além dos cursos livres, houve ampliação das disciplinas 
optativas, com ofertas especiais, a exemplo de: (a) Robótica Pedagógica e Teoria 
Construcionalista; (b) O líder Coach; (c) Felicidade e Qualidade de Vida; (d) 
Empreendedorismo: da ideia ao Plano de Negócio e (e) Mindfulness no ambiente 
de trabalho.  

Ressalte-se ainda, o “Papo de Terça” – que, semanalmente e em dois 
horários distintos, atuou e atua como canal de comunicação direta do 
discente com colaboradores da Pró-Reitoria Acadêmica, para troca de 
ideias sobre os processos acadêmicos dos cursos.   O Momento.com a 
Reitora” - iniciado em fevereiro/2021 junto aos representantes de turma 
de todos os cursos da Instituição, com reuniões semanais para cada curso.   
E o “Ingressa UNIPÊ” –Programa de Apoio Permanente ao Aluno 
Ingressante -Ingressa Unipê, iniciado em 14.04.201 e que, semanalmente, 
ao longo de 2021.1, aborda temáticas relevantes para todos os alunos 
ingressantes, de modo a apoiá-los neste período inicial de sua trajetória 
acadêmica. O aluno pode acessar a posteriori as gravações dos 
treinamentos, por meio da comunidade discente: 
https://ingressaunipe.jimdosite.com/ 
 
Houve e há estímulo e orientação institucional para que as coordenações de curso realizem momentos de plantão 
de dúvidas, escuta ativa, e reuniões continuadas com as turmas e representantes de turma, de modo a facilitar a 
comunicação. 

 
E, com vistas a sempre encontrar alternativas e melhorias em prol da comunidade acadêmica – colaboradores, 
docentes e alunos tem acesso desde 2020 a Cruzeiro Telecom, que consiste em uma operadora virtual de 
telefonia celular, criada pela Cruzeiro do Sul Educacional, para fomentar a conectividade, com acesso gratuito ao 
ambiente virtual de aprendizagem; assim, os alunos não precisam usar os dados contratados do plano no acesso 
a tais canais.  Acesse:  https://telecom.cruzeirodosuleducacional.edu.br/ 

   

São ofertados constantes treinamentos de suporte, orientação, ambientação e demais esclarecimentos que se 

fizerem necessários aos alunos, para melhorar o processo de aprendizagem durante o ensino remoto síncrono 

emergencial e também, conforme liberação de atividades pelos órgãos governamentais competentes, de forma 

a assegurar a saúde da comunidade interna e externa. 

Ainda, aos colaboradores, técnico-administrativos treinamentos remotos tem sido realizados, em especial, com 
secretários de cursos de graduação, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos do apoio ao ensino 
emergencial remoto, tornando-os ainda mais assertivos na realização das tarefas que os competem.  

É válido ressaltar que centenas de eventos online foram realizados com mais de 100 mil visualizações em 2020, 
através da plataforma www.twitch.tv/eventosunipe praticamente todos com emissão de certificação, 
representando uma importante iniciativa do UNIPÊ na formação ampla e diversificada dos nossos alunos, bem 
como no fortalecimento de parcerias, por meio de eventos integrados.  A exemplo de eventos sólidos, como o 
“Encontro Integrado da Consciência Autista”, “Encontro Integrado de Monitoria, Pesquisa e Extensão – EIMPEX” 
e a “Semana de Responsabilidade Social” que, entre outras ações, conferiram ao UNIPÊ o selo “Instituição 
Socialmente Responsável 2020-2021”.  

  

https://biolinky.co/p/alunounipe
https://ingressaunipe.jimdosite.com/
https://telecom.cruzeirodosuleducacional.edu.br/
http://www.twitch.tv/eventosunipe
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Outro destaque fica para os momentos culturais que estão sendo cruciais neste período de distanciamento 
social, como as belíssimas e inovadoras apresentações do Coral Unipê (apresentadas inclusive na mídia local), o 
Ciclo de webinares, Mostra de Artes Plásticas e o Sarau de Contos e Crônicas 2020 e os Concursos de Design e 
Literário já em 2021. 

 
Sensíveis também ao momento de quarenta em João Pessoa, o UNIPE tem realizado várias ações de combate 
ao novo coronavirus com doação de materiais, EPIs e equipamentos às unidades de referência no atendimento 
a pacientes com Covid-19. E, por meio do seu LabCriativo, em parceria com a Corteex Cortes Especiais, produziu 
e doou protetores faciais.  Destacamos também a ação, por meio do programa UNIPE TV em casa, disponível na 
tv aberta aos sábados e que vem promovendo uma série de entrevistas com orientações e dicas para a 
população. Além do projeto Cartas de Gratidão que distribuiu cartas de agradecimento ao empenho dos 
profissionais de saúde. Ver: https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=unipe-participa-de-acoes-no-
combate-ao-coronavirus-na-paraiba e https://www.youtube.com/watch?v=4KfqRHGLndk E, empenhado no 
combate à COVID-19, o estacionamento do Centro Universitário de João Pessoa, passou a funcionar como posto 
de vacinação, colaborando com o Plano de Imunização do Município de João Pessoa.  
 
Destacam-se, ainda, as ações de cuidado e acolhimento também permanentemente ofertadas aos alunos e 
docentes, por meio do Plantão de Escuta Psicológica, do programa de bem-estar aos colaboradores e 
momentos de reconhecimento e agradecimento, a exemplo da homenagem ao Dia dos professores e do Drive 
Thru de Natal, ações de orientação psicopedagógica e também voltadas às pessoas com deficiência, que 
continuaram a ser acompanhadas pelo Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAI). 

 
 As tão aguardadas e sonhadas colações de grau não perderam seu brilho, pois o UNIPE, de forma 
pioneira, organizou os eventos online, por meio de videoconferência e realizou a entrega dos 
diplomas por meio de drive-thru, no dia seguinte. Foram mais de 20 mil visualizações das 
solenidades permitindo aos familiares e amigos, partilhar da alegria e emoção dos nossos 
concluintes que também finalizaram seus cursos sem prejuízos ou atrasos. 
 

O mesmo ocorreu para todas as Avaliações da Aprendizagem que desde o ano passado ocorrem nos períodos 
previstos nos Calendários Acadêmicos também de maneira remota, permitindo o regular desenvolvimento do 
ano letivo. Assim como às entregas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de graduação e pós-graduação 
e Defesas de Mestrado, cujas orientações ocorrem remotamente, por meio do BlackBoard e de acordo com o 
cronograma repassado pelo professor orientador a cada aluno orientando. 

 

4.2 BREVE RELATO DAS MEDIDAS DE RETOMADA REALIZADAS 
 
Com a liberação Municipal para realização de atendimentos administrativos presenciais e realização de 
atividades práticas de estágio dos alunos concluintes da área da saúde em julho de 2020, o UNIPE, por meio da 
Comissão Interna de Acompanhamento da COVID-19,  organizou e divulgou materiais para preparar a Instituição 
e toda a comunidade acadêmica para o retorno às atividades presenciais, a exemplo do:   Guia Prático de 
Convivência no Campus, que também é constantemente atualizado e que pode ser acessado neste link: 
http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/criacao/arquivos/unipe/20210311_manual_covid_unipe.pdf 
 
O UNIPÊ, com suporte do curso de Enfermagem, instituiu uma barreira sanitária nas entradas do campus, 
confecção de protocolos específicos de funcionamento de cada clínica-escola e laboratórios, emissão de boletins 
epidemiológicos e uma série de ações de retomada para colaboradores, docentes e discentes de modo a garantir 
um retorno responsável, gradativo e seguro, tendo como premissa máxima a saúde de todos.  
 
Toda a comunidade acadêmica, incluindo docentes, discentes e técnicos-administrativos, autorizados a retornar 
as atividades presenciais, participaram e ainda estão participando de Treinamento Remoto de Boas Práticas em 
tempos de COVID- 19, com orientações sobre uso de máscaras dentre outras questões de biossegurança e de 
momentos de revisão e atualizações, sempre que necessário. além do Treinamento de Paramentação e 
Desparamentação aos alunos da área da saúde, relativo à prática a ser realizada e Treinamentos de Simulação 
em pequenos grupos, in loco, aos colaborados, quando necessário.  
 

https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=unipe-participa-de-acoes-no-combate-ao-coronavirus-na-paraiba
https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=unipe-participa-de-acoes-no-combate-ao-coronavirus-na-paraiba
https://www.youtube.com/watch?v=4KfqRHGLndk
http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/criacao/arquivos/unipe/20210311_manual_covid_unipe.pdf
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Ressalte-se, por oportuno, o envio a todos os funcionários da instituição, do Manual de Retomada, elaborado 
pela equipe de Gestão de Pessoas – Medicina e Segurança do Trabalho/UNIPÊ, acompanhado de Termo de 
Ciência e Declaração, a serem assinados por todos os colaboradores, quando da retomada às atividades 
presenciais, como mais um importante mecanismo de segurança e combate à pandemia, sem falar na estrutura 
privilegiada do campus do UNIPÊ, que se apresenta em um amplo espaço horizontal e abundante vegetação 
natural. Deste modo, a instituição esteve preparada para a retomada de suas atividades presenciais, logo que tal 
autorização seja oficialmente realizada pelos órgãos governamentais. 
 
Além disso, o UNIPE instituiu diversas ações a fim de realizar uma triagem das pessoas que adentravam ao 
Campus. Inicialmente, foram liberadas atividades de atendimento ao aluno (Central de Atendimento ao Aluno – 
CAA), seguida de atividades de alunos concluintes dos cursos da saúde, bem como atendimento nas Clínicas 
Escolas. Todas as atividades realizadas com agendamento prévio e com limite de pessoas reduzidas no Campus. 
A partir do dia 11 de agosto de 2020 iniciou-se o Controle Sanitário e Epidemiológico do Campus, por meio de 
Barreira Sanitária, e Protocolo de Monitoramento, denominado Monitora COVID Unipê e emissão de Boletim 
Epidemiológico Semanal. Tal controle tem por finalidade coletar informações para ofertar orientações e adquirir 
conhecimento para produzir tecnologias capazes de promover a saúde individual por meio de medidas de 
alcance coletivo, devendo ser abordado de maneira abrangente, sob os seguintes aspectos: vigilância 
epidemiológica, medidas de atuação na cadeia de transmissão, medidas socioeducativas e administrativas.   E, 
em maio de 2021, iniciou-se também a inspeção sanitária com emissão de boletim quinzenal. 
 
Assim como há acompanhamento dos colaboradores por meio da Medicina do Trabalho, para o Estudante que 
apresente sintomas sugestivos de COVID-19, casos confirmados ou contato com casos confirmados, a instituição 
criou o Teleatendimento Monitora COVID que realiza acompanhamento remoto orientando em relação aos 
cuidados de saúde e orientando o afastamento das atividades presenciais, quando necessário, por até 14 dias.     

  
Além destas ações, a Comissão continuadamente organiza e atualiza protocolos, a exemplo dos Procedimentos 
de Retomada Específicos das Clínicas-Escolas e Laboratórios, e de seus respectivos termos de ciência e 
compromisso.   

 
Seguem algumas ações realizadas pela CIAC: 
 

• MARÇO/2020 

AÇÃO: Formação da Comissão Interna de Acompanhamento da pandemia de Covid-19 
ENCAMINHAMENTOS: Semanas de 1 a 4 - Apropriação dos documentos norteadores das esferas Federais, 
Estaduais e municipais. Reuniões com as secretarias e demais esferas municipais. Reuniões internas com o 
UNIPÊ. 
 

• ABRIL/2020 

AÇÃO: Sistematização de ações padronizadas contidas nos documentos oficiais. Reuniões nas esferas municipais 
e estaduais 
ENCAMINHAMENTOS: Semanas de 1 a 4 – Participação em Webinares de instituições nacionais e internacionais 
acerca do impacto da Covid-19 na Educação de Ensino Superior, visando garantir um processo de imersão para 
subsidiarmos as estratégias e documentos institucionais. Realização de reuniões com representantes dos cursos 
acerca das alternativas para atividades práticas e retomada de atividades quando autorizados pelos órgãos 
governamentais. 
 

• MAIO/2020 
AÇÃO: Realização de alinhamento com a Pró-reitoria Acadêmica sobre as estratégias institucionais. Reuniões 
específicas da Comissão de Biossegurança. 
ENCAMINHAMENTOS: Semanas de 1 a 4 - Início da construção dos documentos norteadores das ações 
institucionais. Reunião de materiais complementares como exemplo para elaboração de material e Plano de 
Retomada. 
 

• JUNHO/2020 
AÇÃO: Realização das reuniões de planejamento do documento oficial. Confecção de levantamento de EPIS e 
quantificações de necessidade. 
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ENCAMINHAMENTOS: Primeiras versões dos documentos oficiais de retomada e de treinamentos institucionais. 
Semanas 1 e 2 – Revisões dos documentos e apresentações internas junto a Comissão. 
Semanas 3 e 4 – Disponibilização dos documentos internos para a instituição. 
 

• JULHO/2020 
AÇÃO: Elaboração do Guia de convivência. Elaboração do formulário de ações para retomada. 
ENCAMINHAMENTOS: Semana 1 e 2 - Reuniões internas no Unipê, gravação de vídeos institucionais para 
comunicação a toda a comunidade acadêmica, sistematização das ações que deverão ser executadas nos 
setores, preparo de versão ampliada do Plano de retomada e início dos treinamentos. 

Semana 3 e 4 - Construção do Guia de boas práticas e 
aplicação dos treinamentos para gestores e 
colaboradores. Além das visitas in loco aos espaços 
readequando os layouts  
para cumprimento das normas da ANVISA, orientando a 
Gerência do Campus acerca das devidas sinalizações nos 
espaços institucionais, promovendo a higienização e 
sanitização dos ambientes, bem como os protocolos de 
limpeza e monitoramento recomendados. 
 
Demais ações de sanitização, adesivagens, sinalizações e 
construções de vídeos institucionais iniciaram nesse 
momento com continuação em agosto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• AGOSTO/2020 
AÇÃO: Execução das tarefas planejadas e início dos treinamentos de segunda rodada. 
ENCAMINHAMENTOS: Semana 1 e 2 - quantificação de EPIS para atendimento planejado presencial. 
Execução dos treinamentos virtuais e presenciais. 
Nova repetição dos treinamentos para alunos, colaboradores e docentes.  
Construção do Plano de retomada, versão 3.  
A comissão tem ofertado também Treinamento Remoto de Boas Práticas em tempos de COVID- 19, com 
orientações sobre uso de máscaras dentre outras questões de biossegurança para todos os atores da 
comunidade acadêmica que estejam autorizados, pelos órgãos locais, a retomar as suas atividades, além do 
Treinamento de Paramentação e Desparamentação aos alunos da área da saúde, relativo à prática a ser realizada 
e Treinamentos de Simulação em pequenos grupos, aos colaboradores quando do retorno, in loco. 
 
Semana 3 e 4  - organização e divulgação de materiais para preparar a Instituição e toda a comunidade acadêmica 
para o retorno às atividades presenciais, a exemplo do Guia Prático de Convivência no Campus em tempos de 
COVID-19, vídeo explicativo sobre a retomada e o Boletim Epidemiológico, divulgado semanalmente e, 
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construído pelos alunos e docentes do curso de enfermagem que participam do monitoramento de todos que 
adentram no campus, diariamente, visando garantir a preservação da saúde de todos. Além destas ações, a 
Comissão vem articulando juntamente com os coordenadores de curso e demais gestores, a elaboração de dos 
protocolos específicos relacionados aos procedimentos desenvolvidos nas Clínicas-escolas, Laboratórios e 
demais estruturas de práticas acadêmicas, para cumprimento, quando da realização das mesmas e, seus 
respectivos termos de ciência e compromisso. 
Treinamentos presenciais para docentes, colaboradores e alunos que realizam em agosto o retorno de atividades 
práticas residuais, 
 

• SETEMBRO/2020 
AÇÃO: Execução das tarefas planejadas e início dos treinamentos de segunda rodada. 
ENCAMINHAMENTOS: Semana 1 – Levantamento de quantificação de EPIS para atendimento planejado 
presencial. 
Execução dos treinamentos virtuais e presenciais, incluindo equipe de Apoio do campus. 
Nova rodada de treinamentos para alunos, colaboradores e docentes.  
A comissão tem ofertado também Treinamento Remoto de Boas Práticas em tempos de COVID- 19, com 
orientações sobre uso de máscaras dentre outras questões de biossegurança para todos os atores da 
comunidade acadêmica que estejam autorizados, pelos órgãos locais, a retomar as suas atividades, além do 
Treinamento de Paramentação e Desparamentação aos alunos da área da saúde, relativo à prática a ser realizada 
e Treinamentos de Simulação em pequenos grupos, aos colaboradores, preparo de novos treinamentos. 

 
Semana 2 – Divulgação dos documentos oficiais do Plano de 
Contingência até 15/09/2020 e do Plano de Retomada institucional.  
Agendamento das reuniões de planejamento da Comissão e novas 
rodadas de treinamentos. Treinamentos de ambientação, rotinas 
paramentação e desparamentação e rotinas de 1 dia com ambientação. 
Treinamento das equipes dos Juizados Especiais, parceria do Unipê com 
Tribunal de Justiça da Paraíba.  
 
Semana 3 - Divulgação dos documentos oficiais  do Plano de 
Contingência até 30/09/2020 e do Plano de Retomada institucional. 

Retomada dos treinamentos com uso do Guia de convivência; Detalhamento dos procedimentos de segurança e 
criação de um protocolo de segurança para alunos com resultados positivos, verificação da necessidade de curso 
UNASUS para medicina. 
 

• OUTUBRO/2020 
AÇÃO: Realização de reuniões, visitas nos cenários de prática e 
implantação do protocolo de rastreamento e 
acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-
19 
ENCAMINHAMENTOS: Semanas 1 e 2 – Retomada dos cursos 
sobre o Guia prático de convivência e paramentação e 
desparamentação – Fisioterapia, Farmácia e Biomedicina. 
Divulgação dos documentos oficiais do Plano de Contingência 
até 31/10/2020 e do Plano de Retomada institucional.  
Agendamento das reuniões de planejamento da Comissão e 
novas rodadas de treinamentos. Treinamentos de 
ambientação, rotinas paramentação e desparamentação e 
rotinas de 1 dia com ambientação. 
 
Semanas 3 e 4 – Disponibilização dos documentos internos para a instituição, atualização de documentos 
internos e relatórios. Realização de reunião da comissão em formato híbrido com a participação do 
representante discente. Neste momento foi apresentado o protocolo de rastreamento e acompanhamento de 
casos suspeitos e confirmados de Covid-19. 
 

• NOVEMBRO/2020 
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AÇÃO: Ações de treinamento e visitas nos espaços de realização 
de práticas acadêmicas. 
ENCAMINHAMENTOS: Semanas 1 e 2 – Retomada dos cursos 
sobre o Guia prático de convivência e paramentação e 
deparamentação – Novas turmas de Odontologia e 
colaboradores. 
Semanas 3 e 4 – Disponibilização dos documentos internos para 
a instituição, atualização de documentos internos e relatórios. 
Realização de visitas nos espaços de alimentação terceirizados do 
campus, para verificação de funcionamento nas condições 
adequados e de acordo com os protocolos vigentes. Visitas de 
inspeção nos hospitais conveniados com exclusividade com Unipê 
para verificação de protocolos de biossegurança. 
 

• DEZEMBR0/2020 
AÇÃO: Realização de treinamentos e organização de documentos. 
ENCAMINHAMENTOS: Semanas 1 e 2 – Retomada dos cursos sobre o Guia prático de convivência e 
paramentação e desparamentação – novas turmas de Ed. Física e segunda rodada com colaboradores. 
Semanas 3 e 4 – Disponibilização dos documentos internos para a instituição, atualização de documentos 
internos e relatórios. No link abaixo, estão descritas as ações de retomadas em cada setor institucional, conforme 
segue:  https://drive.google.com/file/d/1OD7hgj7l7jvqcyG6CilULu-TNH5Wr1gb/view?usp=sharing 
 
A ação de BARREIRA SANITÁRIA e Monitora COVID-UNIPÊ, realizadas pelo curso de Enfermagem, foram 
realizadas no período de agosto à dezembro e, ao longo das quinze semanas epidemiológicas foram divulgados 
os boletins epidemiológicos para a comunidade acadêmica (disponíveis em sites oficiais e via biolinks), reunindo 
dados sobre a caracterização epidemiológica do fluxo de pessoas na instituição e reforçando as orientações 
preventivas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informes Epidemiológicos 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vhIg11I2FAcUErUVPnJ-Oj6frbJphZ02?usp=sharing 

 
Ao ingressar no espaço institucional, os visitantes eram abordados pela equipe de controle sanitário para 
verificação de temperatura, sendo permitida a entrada apenas das pessoas que apresentem temperatura inferior 
a 37,5°C; aplicação de um questionário para obtenção de dados necessários para o controle epidemiológico; 
orientações sobre o uso obrigatório de máscaras dentro do campus e a sua troca a cada 2 horas; lavagem das 
mãos com água e sabão; e o uso do álcool gel, este sendo ofertado em diversos pontos dentro da instituição. 
 

https://drive.google.com/file/d/1OD7hgj7l7jvqcyG6CilULu-TNH5Wr1gb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vhIg11I2FAcUErUVPnJ-Oj6frbJphZ02?usp=sharing
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E, para aquilo que não pôde ser realizado de forma presencial, desenvolveram-se planos de 
trabalho especiais e calendários alternativos para reposição dessas atividades em ambientes 
de práticas, laboratórios, campos de estágios, conforme prevê o Projeto Pedagógico de cada 
Curso, de modo a não comprometer a progressão curricular do aluno, ou quando autorizado 
e no que couber, substituídos pelo uso de meios e tecnologias digitais de informação e 
comunicação, no escopo de atividades de extensão, de modo a permitir o cumprimento 
efetivo da carga horária, sem que haja prejuízo no processo do ensino e aprendizagem, 
conforme autorizado pelo parecer CNE/cp Nº 05/2020. 
 
Assim, atendimentos em saúde continuaram sendo realizados à sociedade de João Pessoa, por meio da Clínicas- 
Escolas, seja por meio de teleconsulta, quando autorizado pelos conselhos, ou de forma presencial, por 
agendamento, quando autorizado pelos decretos locais, garantindo a oferta de bem-estar e saúde à população. 

  
As ações apresentadas estão reunidas em um vídeo-retrospectiva conforme link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=9IBF7PsxRG8 
 
Em 2021, a Comissão Interna de Acompanhamento da COVId-19 deu continuidade as ações executadas no ano 
anterior e seguiu no desenvolvimento de ações para a segurança e acolhimento da comunidade acadêmica nas 
atividades presenciais e remotas. 
 

• JANEIRO/2021 
AÇÃO: Reuniões internas com a Pró-reitoria Acadêmica.  
ENCAMINHAMENTOS: Semanas 1 e 2 – Avaliação da revisão do Treinamento do Guia prático de convivência. 
Semanas 3 e 4 – Respostas às demandas apresentadas via e-mail à CIAC no que diz respeito as fotos de colação 
de grau e possibilidades de reuniões presenciais, resguardadas as orientações de biossegurança. Reuniões 
internas para produção de planejamento de ações.  
 

• FEVEREIRO/2021 
AÇÃO: Planejamento de ações em face de autorização de atividades presenciais. Instituição do Programa 
Aconchego relativo ao acolhimento e desenvolvimento de habilidades sociais em tempos de Covid-19. 
ENCAMINHAMENTOS: Semana 1 e 2 - quantificação de EPIS para atendimento planejado presencial. 
Execução dos treinamentos virtuais e presenciais. 
Nova repetição dos treinamentos para alunos, colaboradores e docentes.  
Retomada do Treinamento Remoto de Boas Práticas em tempos de COVID- 19, com orientações sobre uso de 
máscaras dentre outras questões de biossegurança para todos os atores da comunidade acadêmica que estejam 
autorizados, pelos órgãos locais, a retomar as suas atividades, além do Treinamento de Paramentação e 
Desparamentação aos alunos da área da saúde, relativo à prática a ser realizada e Treinamentos de Simulação 
em pequenos grupos, aos colaboradores quando do retorno, in loco. 
 
Semana 3 e 4  - Análise das planilhas com cronogramas de atividades dos cursos de graduação com a divisão de 
alunos em grupos nos espaços de prática estabelecidos, visando cumprir regra institucional de distanciamento 
necessários. Nova divulgação de materiais para preparar a Instituição e toda a comunidade acadêmica para o 
retorno às atividades presenciais, a exemplo do Guia Prático de Convivência no Campus em tempos de COVID-
19, vídeo explicativo sobre a retomada e o Boletim Epidemiológico. Participação no Comitê de Biossegurança 
pelo Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, com a finalidade de monitorar condições epidemiológica e sanitárias nas 
localidades onde haja Instituições do grupo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9IBF7PsxRG8
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• MARÇO/2021 
AÇÃO: Realização de alinhamento com a Pró-reitoria Acadêmica 
sobre as estratégias institucionais. Reuniões específicas da 
Comissão de Biossegurança. Realização de evento acerca do tema 
A covid-19 e o plano de vacinação na paraíba, com o secretário 
executivo de saúde do estado da Paraíba.  
ENCAMINHAMENTOS: Semanas de 1 a 4 – Realização de reuniões 
com orientações às coordenações de curso, especialmente da 
área da saúde a fim de informar acerca do cenário epidemiológico 
do momento e decreto com antecipação de feriados. Divulgação 
do Programa Aconchego à comunidade Acadêmica. 
 

• ABRIL/2021 
AÇÃO: Realização de treinamentos de Equipes terceirizadas e colaboradores da IES 
ENCAMINHAMENTOS: Semanas de 1 a 4 – Atualização do treinamento do Guia Prático de Convivência no Campus 
a fim de promover a reciclagem do tema e maior sensibilização dos profissionais. Retomada dos dos 
Treinamentos para discentes e docentes. Divulgação de Boletins Epidemiológicos. 
 

 
 

• MAIO/2021 
AÇÃO: Reuniões periódicas do Grupo de Trabalho de Biossegurança e deliberação acerca das demandas 
apresentadas pela comunidade acadêmica no e-mail da CIAC  
ENCAMINHAMENTOS: Semanas 1 e 2 – Realização de reuniões para discussões e deliberações sobre demandas 
apresentadas pela comunidade acadêmica ao e-mail ciac@unipe.edu.br e através de outros canais.  
Semanas 3 e 4 – Organização dos documentos institucionais de retomada como regulamentos, procedimentos 
operacionais padrão e demais orientações acerca das atividades em tempos de Covid-19. Solicitação às 
coordenações de curso para proceder com revisão da documentação citada. Divulgação do calendário de 
vacinação à comunidade acadêmica. Divulgação de Boletins Epidemiológicos. Divulgação dos procedimentos do 
Monitora Covid Unipê para alunos em atividades presenciais e remotas. 
 
 

5 FASES DO PLANO DE RETOMADA DO UNIPÊ 
 

O Governo do Estado da Paraíba publicou em 12 de Junho de 2020, o decreto estadual 40.304, e este documento 
tem por objetivo coordenar a retomada econômica no Estado da Paraíba. O plano “Novo Normal” é avaliado 
quinzenalmente, a partir de indicadores comportamentais, epidemiológicos e do sistema de saúde.  
 
Nesse sentido, o presente plano institucional, tem por objetivo solicitar a retomada responsável e gradual das 
atividades presenciais no Campus do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, orientado pelas diretrizes 
gerais da Organização Mundial de Saúde, Governo Federal, Estadual e Municipal, de forma prioritária aos espaços 
da área da saúde, mais especificamente clínicas-escolas dos cursos de saúde e laboratórios que constam com 
residual de atividades práticas a serem cumpridas. 
 

mailto:ciac@unipe.edu.br
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Desta forma, o presente documento apresenta quatro fases, contemplando, assim, um retorno cauteloso, 
coordenado e primando, sempre, pela vida e segurança da comunidade acadêmica e externa. 
 
 
 

  
Fonte: UNIPE -2020 
 

Fase 1: Fase Preparatória para o Retorno das Atividades  
 
O Centro Universitário de João Pessoa ocupa uma área de trinta hectares, privilegiando o verde e a construção 
de prédios e espaços ecologicamente corretos. Essa dimensão possibilita que o retorno das atividades 
presenciais possa ser realizado mantendo o devido distanciamento, além de oferecer um ambiente arborizado 
e com boa circulação de ar natural.  
 
Assim, antes de iniciar de fato as atividades presencias, foi necessário preparar a instituição para este momento. 
Desta forma, a fase 1 focou na atualização de dados referentes ao estado de saúde dos colaboradores, dotação 
de infraestrutura necessária para o retorno e treinamento das habilidades necessárias para o “novo normal”. 
 
Assim, constaram dessa fase as seguintes ações: 
 

➢ Atualização do perfil de saúde dos colaboradores; 
➢ Realização de treinamento remoto com colaboradores e discentes; 
➢ Identificação de um meio de arquivamento dos questionários e monitoramento quinzenal, por meio 

remoto e, quando do retorno das atividades, monitoramento de temperatura e de possíveis sintomas 
de síndrome gripal; 

➢ Realização de entrevista com questionário de saúde, por meio remoto, dos colaboradores que irão 
retornar as atividades presencias; 

➢ Identificação dos discentes que retornaram aos atendimentos presenciais (priorizando os que precisam 
repor atividades práticas presenciais, dos cursos de saúde); 

➢ Levantamento das atividades dos setores, identificando as que podem ser realizadas preferencialmente, 
por meio remoto; 

➢ Dimensionamento do quantitativo de EPIs necessários; 
➢ Sinalização dos locais, de acordo com os protocolos de distanciamento social; 
➢ Realização dos procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente 

aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, superfícies e equipamentos; 
➢ Identificação da tecnologia utilizada para o teleatendimento e registro dos atendimentos (remotos e 

presenciais);  
➢ Distribuição de Kits de EPIs, de forma individualizada; 
➢ Encaminhamento dos Termos de Ciência e Compromisso para alunos e colaboradores e recolhimento 

dos mesmos assinados por parte das coordenações de curso e gestores diretos; 
➢ Identificação da melhor forma de alocação dos recursos humanos envolvidos nas atividades, priorizando 

o rodízio de colaboradores; 
 

Fase 1
•Preparação para o retorno das atividades 

Fase 2

•Retomada das Atividades dos Serviços de Saúde Internos - Clínicas 
Escolas – Atendimento à Comunidade

Fase 3
•Reposição das aulas práticas essenciais do semestres anteriores

Fase 4
•Retomada progressiva das atividades do Campus, priorizando práticas
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É válido esclarecer que as ações da fase 01 já foram realizadas e, sendo necessário, são revisitadas. 

 
Fase 2: Retomada das Atividades Presenciais dos Setores Autorizados pelos 
órgãos Reguladores 
 
Diante da autorização da Prefeitura para retomada dos setores institucionais, iniciaram-se em agosto de 2020, 
as reaberturas de alguns setores administrativos e de clínicas-escolas, o que permitiu ao UNIPÊ ofertar 
atendimentos seguro aos alunos e também à sociedade de João Pessoa, por meio das clínicas e com isso, 
contribuir para o resgate do bem-estar dos usuários destes serviços.   

  
Ações desta fase:  

➢ Para melhor organização do fluxo de acesso ao campus, os estudantes e usuários das clínicas tiveram 
acesso pelo P1 (Portão principal BR 230) e colaboradores e fornecedores pelo P2 (Portão Lateral do 
Bairro de Água Fria);  

➢ O acesso ocorreu por meio de agendamento ou autorização prévia, portanto os portões permaneceram 
fechados, sendo necessário identificação na entrada e acompanhamento por ata de registro;  

 
Ao acessar o campus, cada pessoa teve contato com uma barreira sanitária, organizada por meio de tenda de 
saúde para higienização das mãos com álcool a 70%, monitoramento da temperatura e aplicabilidade de 
questionário para constituição do Boletim Epidemiológico. Além disso, nesse primeiro momento, controladores 
de acesso reforçam a vigilância quanto ao uso de máscara e dúvidas sobre atividades no campus;  
 

➢ As atividades aconteceram com a capacidade reduzida, priorizando a ventilação natural dos ambientes.   
➢ Houve sinalização visual no campus, demarcando espaços que estavam com acesso ou uso proibidos, 

orientando fluxos que evitassem o contato face a face entre pessoas e informações educativas;  
➢ Ocorreram e ocorrem a manutenção da limpeza e desinfecção dos setores e banheiros com protocolos 

e prazos específicos.  
➢ Alguns ambientes de cantina, gradativamente e seguindo as autorizações locais e protocolos 

recomendados, foram reabertos.  
 
Atualmente, a Instituição possui 12 cursos da área da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética 
e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e 
Psicologia), que realizam suas atividades de ensino num amplo complexo de laboratórios,  clínicas-escolas e 
complexo poliesportivo. Porém, na fase dois, apenas os alunos concluintes de 07 destes cursos estiveram em 
atividades. Os espaços existentes atualmente para atendimento destes cursos são: 
 

• Complexo Laboratorial e Clínica Escola  Integrada– Florence Nightingale (Enfermagem, Medicina e 
Nutrição); 

• Clínica Escola de Fisioterapia; 

• Clínica Escola de Fonoaudiologia; 

• Clínica Escola de Psicologia; 

• Clínica Escola de Odontologia; 

• Complexo Poliesportivo; 
 
A fase II iniciou com o retorno das atividades presenciais pelas Clínicas-Escolas em junho de 2020, exclusivamente 
para alunos concluintes da área da saúde, permitindo que o UNIPÊ permanecesse também cumprindo o seu 
importante papel na oferta de atendimentos à sociedade de João Pessoa, e diante do cenário de medo provocado 
pela situação pandêmica, oferecer à comunidade um serviço seguro para atendimento de suas demandas e 
contribuindo para o resgate do bem-estar dos usuários destes serviços.  
 
O Quadro abaixo, demonstra a relação entre a capacidade instalada de atendimento das Clínicas e a capacidade 
reduzida programada para atendimento no retorno gradual das clínica-escolas, nesta primeira etapa.  
  
QUADRO: Capacidade Instalada e Capacidade Reduzida 
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CLÍNICA ESCOLA CAPACIDADE INSTALADA CAPACIDADE REDUZIDA 

Complexo Laboratorial de 
Enfermagem, Medicina e 

Nutrição 

300 Atendimentos Semanais 60 Atendimentos (Realizando 
triagem de forma remota) 

Clínica Escola de Fonoaudiologia 480 Atendimentos de Fonoterapia 
Semanais, por turno; 

160 Atendimentos de Audiologia 
– Semanais, por turno; 

40 Atendimentos Semanais, por 
turno; 

Clínica Escola da Fisioterapia 480 Atendimentos semanais 175 Atendimentos Semanais 

Clínica Escola de Psicologia 550 Atendimentos Semanais 250 Atendimentos Semanais 

Clínica Escola de Odontologia 1000 Atendimentos por Semana 400 Atendimentos por semana 

TOTAL 2970 965 – 32% da Capacidade Total 

Fonte: UNIPE – 2020.  
 
Ações para o retorno dos alunos concluintes no Complexo Poliesportivo 
 

• Não abertura dos espaços de esporte para a comunidade acadêmica em geral; 

• Uso obrigatório de máscara por todos, não sendo permitido o uso de protetor facial parcial em 
substituição das máscaras; 

• Academia-Escola utilizada com 50% dos alunos matriculados nas disciplinas até um limite de 12 pessoas; 

• Elaboração de estratégias pelos docentes a fim de evitar aglomeração nas demonstrações de 
treinamento com pesos 

• Definição de protocolo para limpeza de superfície após uso do material; 

• Interdição de chuveiros nos vestiários, evitando aglomeração no pós-aula; 

• Todos os alunos e professores foram treinados quanto ao guia prático de convivência; 

• Utilização de sinalização para promover o distanciamento social; 

• Definição de protocolo de limpeza de material utilizado nas aulas; 
  

Para a garantia do atendimento nas Clínicas e laboratórios, seguiremos orientações gerais propostas para todo 
o campus, bem como orientações específicas para os serviços de saúde. Além disso, é importante destacar que 
a quantidade de pessoas no campus foi e sempre buscará ser reduzida e controlada. 
  
Orientações para o Retorno das Atividades Práticas no Campus (Laboratórios e Clínicas-Escolas – UNIPÊ): 
 
➢ Os alunos e colaboradores envolvidos, foram previamente entrevistados por meio de questionário de saúde, 

ainda durante a fase 1; 
➢ A estrutura esteve e permanece adequada para a realização do atendimento, com sinalização visual e 

funcionários já previamente treinados, por meio remoto, fazendo uso dos EPIs obrigatórios; 
➢ São utilizadas diversas estratégias de comunicação para difundir os protocolos de atendimento e layout das 

clínicas; 
➢ Os colaboradores e discentes são monitorados quanto à sua temperatura e, se necessário, saturação de 

oxigênio, antes de iniciar suas atividades. Em casos de temperatura maior de 37,5ºC são orientados ao 
retorno para casa, aferição da temperatura em ambiente domiciliar, monitoramento de sintomas gripais e 
possíveis encaminhamentos para a rede de serviços de saúde. Para casos de saturação menor que 95%, será 
realizada uma segunda verificação, após o indivíduo realizar repouso; 

➢ Os colaboradores receberem seus EPIs, conforme a atividade a ser realizada; 
➢ Só é permitida a entrada de discentes e colaboradores portando os seus equipamentos de proteção 

individual, que são indicados, pela coordenação do curso, Supervisor de Estágio ou Professor, de acordo com 
a atividade a ser realizada.  

➢ Alunos e Colaboradores só podem retomar as atividades presenciais com a assinatura de termo de ciência 
e compromisso entregue às coordenações de curso, quando alunos ou aos seus gestores diretos, quando 
colaboradores; 

➢ São priorizadas a continuidade dos tratamentos interrompidos pela pandemia e com usuários previamente 
cadastrados nas clínicas; 
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➢ O atendimento de demanda espontânea é realizado por meio remoto, por meio de teleconsultas, quando 
autorizado. 

➢ Os atendimentos são previamente agendados, conforme resposta dos usuários a um questionário de saúde, 
e estando apto, pode se dirigir ao UNIPÊ, para realizar seu procedimento. É importante que o estudante que 
realizará o atendimento, possa aplicar o questionário de saúde, garantindo assim o primeiro contato e 
continuidade da atenção. 

➢ O acolhimento inicial dos usuários das clínicas é realizado na área externa (de cada clínica), para conferência 
do agendamento, orientações sobre distanciamento social e coleta de dados iniciais; 

➢ Os usuários também têm sua temperatura aferidas e adota-se o mesmo critério de temperatura superior a 
37,5ºC, onde o usuário será reagendado para atendimento pós 15 dias; 

➢ Durante a espera, o usuário deve receber orientações a respeito da higiene das mãos, e, quando for 
necessário, receberá uma sacola plástica para guardar seus pertences, inclusive adornos como brincos, 
relógios e pulseiras; 

➢ Os usuários da Clínica de Odontologia recebem uma touca descartável, antes da realização do atendimento; 
➢ Cada consultório possui um kit com pulverizador de álcool a 70% e material necessário para a limpeza de 

superfícies. 
➢ Entre um atendimento e outro, será realizada a limpeza das superfícies e do ambiente, conforme 

preconizado pela ANVISA, conforme especificidade de cada clínica; 
➢ Caso sejam utilizados prontuários físicos, após o atendimento, o mesmo ficará em quarentena por três dias, 

em espaço próprio para tal, e a pessoa que os manipulou realizará a adequada higienização das mãos com 
água e sabão ou álcool em gel 70%. 

  
Além dessas orientações gerais, ressaltamos que, sempre que possível, priorizou-se as seguintes atividades por 
meio remoto: 
 

➢ Etapas da anamnese, diminuindo assim o tempo de exposição do colaborador, discente e usuário; 
➢ Discussão de Caso; 
➢ Orientações gerais quanto ao registro dos atendimentos; 

  
Destacamos ainda que, com o retorno das atividades presenciais das Clínicas-Escolas, alguns setores também 
retornam, proporcionalmente, as atividades, tais como: 
 

➢ Serviço de Segurança Institucional; 
➢ Serviço de Limpeza e Higienização; 

 
 

FASE 3 – Retorno Priorizando Atividades Práticas Essenciais e de Estágios dos 
Cursos 
 
Com as autorizações do município de João Pessoa ocorridas em julho de 2020 para os alunos concluintes da área 
de saúde, ações foram iniciadas e atualmente, mediante o Decreto Nº 41.293, de 25 de maio de 2021, do Governo do 

Estado da Paraíba, atuaremos com atividades práticas essenciais de todos os períodos dos cursos da área da 
saúde e dos cursos de Engenharias existentes e Design de Moda, organizadas de forma gradativa e 
responsável. 
O Governo do Estado da Paraíba orienta o retorno das atividades educacionais por meio do “Plano Educação 
Para Todos em Tempos de Pandemia (PET-PB)”.  
 
Ações desta fase:  
 

➢ Levantamento das atividades práticas e de estágio que necessitem ser realizadas de forma presencial, 
seja para reposição de atividades de semestres do ano 2020 ou para compor o semestre 2021.1 e assim, 
não comprometer o progresso curricular; 

➢ Levantamento dos EPIs necessários;  
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➢ Análise pela CIAC das atividades propostas pelos cursos para retomada de práticas e estágios, para 
organização de agendamento e cronograma possível, por priorização de nível de complexidade e 
quantitativo de carga horária a ser cumprida;  

➢ Readequação de espaços físicos em laboratórios e salas de aula, de modo a garantir retorno gradativo 
e responsável de discentes, docentes e usuários, garantindo o distanciamento mínimo de 1,5m, número 
reduzido de pessoas e ambientes com ventilação natural;  

➢ Manutenção das ações da Fase 1 e 2 referentes ao acesso ao campus, monitoramento neste acesso, via 
barreira sanitária, agendamento e triagens prévias e remotas.  

➢ Manutenção da realização de treinamentos prévios e assinatura dos termos de ciência e compromisso 
para a autorização a realização das atividades presenciais; 

➢ Manutenção do Rastreamento de Casos de Covid, por meio do Monitoramento COVID e definição de 
fluxogramas; 

➢ Instituição de equipe de Inspeção Sanitária, organizada por docentes e discentes do Curso de 
Enfermagem para voltada para ações de educação em saúde por meio de orientações sobre normas e 
condutas de prevenção da doença, bem como um acompanhamento e monitoramento do 
cumprimento das normas de biossegurança pelos setores, colaboradores e visitantes. E, como produto 
destas atividades, é gerado um informe epidemiológico quinzenal que subsidia o 
planejamento, adequações e/ou manutenção das medidas de biossegurança na IES direcionadas pela 
CIAC. 

 
Dentro da fase 3, compreende-se a abertura dos laboratórios didáticos (de formação geral e específicos), 
laboratórios de ensino e os laboratórios de habilidades, prioritariamente, para as práticas essencialmente 
presenciais que não puderam ser substituídas por atividades remotas, conforme disciplina a legislação pertinente 
sobre o assunto. 
 
A reposição da carga horária presencial será realizada de forma gradativa e responsável, com número reduzido 
de alunos por laboratórios, uso de equipamentos de proteção individual pertinente para cada atividade, 
manutenção do distanciamento social de 2 metros nos espaços e adoção de todas a medidas preventivas e de 
segurança recomendadas pelos protocolos oficiais. 
 
O UNIPÊ, através da Comissão Institucional de Acompanhamento à COVID-19 – CIAC, continuadamente organiza 
a elaboração e atualização de Protocolos de Retomada Específicos das Clínicas-Escolas e Laboratórios, e de seus 
respectivos termos de ciência e compromisso. 
 
Dentre os espaços utilizados na Fase 3, para além dos já citados anteriormente, temos o Complexo Laboratorial 
de Macroscopia e Microscopia (COLAB I e II) além dos laboratórios de designer e engenharias.  
 
No COLAB I, realizamos a redução da capacidade de cada sala para 50%, fazendo interdição de equipamentos, 
como microscópios, de forma intercalada e assim permitir o distanciamento social. Além disso, o aluno recebe o 
material que irá utilizar na aula de forma individual, não sendo permitido o compartilhamento de microscópio 
ou outros objetos.  
 
No COLAB II, a capacidade também foi reduzida para 50%, sendo permitido no máximo 4 alunos por bancada. 
Além disso, os horários de agendamento são realizados de forma a garantir um rodízio, evitando que uma turma 
utilize um laboratório que acabou de ser utilizado. Observa-se ainda que, em ambos os espaços os alunos devem 
utilizar Jaleco, Gorro, Sapato Fechado, Máscara N95 ou PFF2 e Protetor facial ou Óculos de proteção.  
 
Os laboratórios de design e engenharia foram reorganizados para garantir o distanciamento social, além do uso 
dos materiais de proteção de acordo com a prática realizada. Os alunos dos cursos de engenharia participaram 
de um treinamento próprio, voltando para atividades e rotinas de sua área, contudo, assim como demais 
laboratórios de saúde, possuem POP específico. 
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VI. EIXOS NORTEADORES DO PLANO DE RETOMADA DO 
UNIPÊ  

  

O Plano de Retomada Institucional do UNIPÊ tem como princípios básicos: (I) a preservação da vida; (II) decisões 

baseadas em dados e evidências; (III) retomada em fases, contemplando, assim, um retorno cauteloso e 

coordenado e, (IV) mobilização da comunidade acadêmica, previamente ao retorno.  E está estruturado em seis 

eixos, a saber: Distanciamento social, Higiene e segurança pessoal, Sanitização de ambientes, Comunicação, 

Monitoramento e Acolhimento e Afetividade, possibilitando a adoção de todas as medidas necessárias para o 

retorno às atividades presenciais, tendo como premissa máxima a preservação da vida.  

EIXO 01 - DISTANCIAMENTO SOCIAL - diminuição de interação entre as pessoas de 
uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. 

 

A Proposta para diminuir a interação entre as pessoas, dentro do Campus, desde a primeira fase de reabertura, 
está descrita nas seguintes medidas: 
 

➢ Priorizar o início do atendimento de forma remota, realizando uma triagem adequada das demandas da 
comunidade acadêmica; 

➢ Realizar os atendimentos com prévio agendamento; 
➢ Realizar controle de acesso de pessoas no Campus, que se dará preferencialmente pelo Portão 02, 

controlando o número e entrantes; 
➢ Realizar distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, dentro da instituição; 
➢ Priorizar atendimento de pessoas de grupo de risco de forma remota ou por meio de agendamento 

específico; 
➢ Demarcação de espaços livres para utilização e interditados para utilização (Sinalização Visual), 

respeitando o distanciamento de segurança; 
➢ Adotar escalas e revezamento entre os trabalhadores de apoio das Clínicas-Escolas para realizar o 

mínimo de presencialidade; 
➢ Evitar permanência de funcionários em setores diferentes do que trabalha; 
➢ Limitar a ocupação de elevadores, plataformas, escadas e ambientes restritos, a exemplo de banheiros; 
➢ Orientar o fluxo de pessoas no Campus, e, se necessário, adotar fluxo unidirecional; 
➢ Evitar o acesso das pessoas a outros espaços do campus que não os da atividade fim; 
➢ Reduzir os espaços abertos de alimentação do campus, e manter suporte da equipe de inspeção 

sanitária e visitas prévias da CIAC. 
 
É válido esclarecer ainda, que os Laboratórios e Clínicas-Escolas se situam de forma distanciada no campus, com 
entradas, totalmente, independentes. Ver na figura abaixo, indicadas com setas em vermelho: 
 
Figura: Mapa Ilustrativo do Campus do UNIPÊ 
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Fonte: UNIPÊ 2021 
 
Segue também descrição da sinalização utilizada por todo o campus de modo a garantir o distanciamento social. 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
EIXO 02 – HIGIENE E SEGURANÇA PESSOAL – compreendem as normas e procedimentos 
adequados para proteger a integridade física e mental, de modo a preservar as pessoas 
dos riscos de saúde nos espaços onde se encontram. 

 

A fim de garantir a Higiene e segurança pessoal, propomos as seguintes ações: 

➢ Continuar com as ações educativas, com as temáticas da higienização das mãos e etiqueta respiratória;  

V
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➢ Suprir os insumos necessários à higienização frequente das mãos, como disponibilização de álcool em 
gel nas áreas comuns e de maior circulação, garantindo uma reposição periódica a fim de não haver 
descontinuidade; 

➢ Obrigatoriedade do uso de máscaras, por todas as pessoas, nas dependências do Campus; 
➢ Interditar as “torneiras de boca” dos bebedouros, permitindo o uso apenas dos enchedores e copos e 

garrafas; 
➢ Realizar campanha sobre o não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones 

celulares, máscaras, copos e talheres, entre outros; 
➢ Orientar a comunidade acadêmica sobre o uso correto das máscaras, bem como os cuidados para evitar 

tocar nos olhos, nariz e boca; 
➢ Utilizar EPIs adequados, conforme a realização de cada atividade; 
➢ Desenvolver material educativo sobre o uso do EPIs, abordando os cuidados como máscaras de tecido, 

período de uso de acordo com o tipo de máscara, como usar e como tirar suas máscaras, cuidados 
gerais, entre outros temas pertinentes.  

 

ATENÇÃO: A lavagem das mãos com água e sabão será a primeira escolha quando houver sujidades perceptíveis 
ou sempre que possível.  
 
 

               

            
 

 

EIXO 03 – SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - é um processo de higienização e eliminação de 
agentes causadores de infecções, alergias, dentre outros. É importante considerar que o 
novo coronavírus possui tempo diferente de viabilidade, de acordo com as superfícies do 
material. A figura abaixo apresenta os dados de viabilidade do vírus de acordo com o 
material. 
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Figura: Duração do Coronavírus nas superfícies. 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

Diante do exposto, buscaremos: 
 

➢ Priorizar a ventilação natural nos ambientes, sempre que possível, ou adotar medidas para aumentar, 
ao máximo, o número de trocas de ar dos recintos; 

➢ Em ambiente climatizado, evitar a recirculação de ar e realizar manutenções preventivas seguindo os 
parâmetros devidamente aprovados pela ANVISA; 

➢ Todos os setores e espaços de atividades serão higienizados periodicamente; 
➢ Aumentar a frequência da limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente aprovados 

pela ANVISA, de áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento, 
com controle do registro da efetivação nos horários pré-definidos; 

➢ Para uma limpeza mais eficaz, recomenda-se que comece a limpeza de cima para baixo; do fundo para 
a porta; do mais limpo para o mais sujo e em um único sentido; 

➢ Higienização prévia dos equipamentos individuais de trabalho também pelos colaboradores; 
➢ Reforçar os procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente 

aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, superfícies e equipamentos, minimamente no início e 
término das atividades; 

➢ Corrimões, maçanetas, interruptores de luz ou quaisquer objetos ou superfícies compartilhadas serão 
limpos com álcool 70%, assim como as mãos, após tocarem esses locais; 

➢ É recomendável fazer a higienização de pisos e banheiros no mínimo duas vezes ao dia, com água 
sanitária diluída em água. A utilização de álcool 70% por todas as superfícies também será 
recomendada; 

➢ Priorizar o envio e recebimento de documentos por meios digitais, evitando-se a troca de papéis; 
➢ Readequar o trabalho desenvolvido nos setores do UNIPÊ, de acordo com as atividades realizadas, a fim 

de garantir uma melhor sanitização dos ambientes. 
 
De acordo com a Nota Técnica Nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, além do álcool 70% e água e 
sabão, poderão ser utilizados para desinfecção de ambientes externos: 
 
1. Hipoclorito de sódio ou cálcio, na concentração de 0.5%  
2. Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) 
3. Peróxido de hidrogênio 0.5% 
4. Ácido peracéco 0,5% 
5. Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05% 
6. Desinfetantes com ação virucida. 
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EIXO 04 – MONITORAMENTO - consiste no rastreio e controle da situação, para que se 
possa acompanhar e tomar as devidas providências, diante da mesma. 

 

Medidas que já vem sendo e continuarão sendo utilizadas: 
 

➢  Levantar o perfil dos trabalhadores da instituição, considerando os grupos de riscos (faixa etária e 
comorbidades), acometidos pelo novo Coronavírus, quantidade de comunicantes e deslocamento para 
a IES; 

➢ Aplicar em todos os que irão retornar ao Campus (Colaboradores, discentes e usuários), um questionário 
de saúde com foco nos sintomas de Síndrome Gripal; 

➢ Acompanhar o retorno das atividades presenciais por meio do preenchimento dos termos de ciência de 
compromisso; 

➢ Realizar aferição da temperatura corporal, com termômetro que possibilite a aferição a distância, de 
todos autorizados a entrar na instituição;  

➢ Realizar, quando necessário, aferição dos níveis de Saturação de Oxigênio, por meio de oxímetro de 
pulso, dos usuários atendidos nas clínicas escola.  

➢ Realizar acompanhamento de casos suspeitos e casos confirmados do novo Coronavírus, por meio de 
plataforma remota, fazendo o rastreamento da rede de comunicantes internas na instituição. Docentes 
e colaboradores, via setor de Medicina do Trabalho e discentes, via Monitora COVID- UNIPÊ; 

➢ Encaminhar para o serviço de referência, de acordo com o perfil de sintomatologia, os casos 
confirmados de colaboradores e discente, sugerindo um isolamento social inicial de 14 dias; 

➢ Realizar Monitoramento do retorno de alunos provenientes de programa de mobilidade acadêmica; 
 

Destacamos que os procedimentos de monitoramento das pessoas que estarão circulando no Campus serão 
registrados, para que, periodicamente, seja elaborado um boletim de informações quanto ao retorno das 
atividades do Centro Universitário de João Pessoa. Tais processos ocorrem e continuarão acontecendo por meio 
da equipe de Barreira Sanitária e de Inspeção Sanitária. 
 
As Clínicas Escolas, de acordo com a oferta de serviço e respectiva especificidade, poderão acrescentar 
procedimentos operacionais padrão (POP) de monitoramento, para resguardar a saúde dos colaboradores, 
discentes e usuários.   
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EIXO 05 – COMUNICAÇÃO- trata-se do conjunto de informações, transmitidas pelos mais 
variados meios, a fim de esclarecer medidas que devem ser tomadas, para prevenção e 
dissipação do contágio da COVID-19. 

 

Para uma comunicação efetiva, a Instituição utilizará os canais de comunicação oficial, tais como: Portal 
Institucional, Perfis Oficiais em Rede Sociais, Portal do Aluno e do Professor, e-mail institucional e a Plataforma 
de Ensino Remoto Blackboard Collaborate, juntamente com as seguintes medidas: 
 

➢ Comunicação visual dentro com Campus, sinalizando as áreas e espaços físicos; 
➢ Divulgação de vídeos da campanha de comunicação visual e educativa; 
➢ Realizar treinamento com docentes e alunos em relação aos protocolos estabelecidos, dando 

preferência para os treinamentos remotos e realizando treinamentos práticos quando imprescindíveis; 
➢ Divulgar Campanhas com objetivo de reduzir o compartilhamento de objetos; 
➢ Identificar indicadores que serão apresentados à Comunidade Acadêmica, evidenciando as ações 

realizadas; 
➢ Elaborar manuais de boas práticas e guia de convivência Institucional, para os mais diversos setores da 

instituição; 
➢ Divulgar os contatos dos serviços oficiais, públicos e privados, destinados ao cuidado para casos 

confirmados ou suspeitos de Coronavírus, bem como esclarecer o fluxo de atendimento destas 
unidades. 

➢ Confeccionar um boletim de informações do Centro Universitário de João Pessoa e divulgar como a 
comunidade acadêmica; 
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EIXO 06 – ACOLHIMENTO E AFETIVIDADE – consiste no cuidado com a saúde social e 
emocional de todos os atores do ambiente educacional e o estímulo ao exercício das 
competências atitudinais individual e coletivas necessárias. 
 
Ações que serão realizadas: 
 

➢ Manter a atuação da Comissão de Suporte e Apoio emocional e o Plantão de Escuta Psicológica aos 
alunos e colaboradores durante a pandemia, com atendimento remoto;  

➢ Realizar de treinamentos, rodas de conversas (por meio remoto) de preparação emocional para o 
retorno das atividades;  

➢ Realizar acolhimento aos colaboradores no retorno de suas atividades presenciais;  
➢ Ofertar Terapia Comunitária (por meio remoto) a comunidade acadêmica;  
➢ Ofertar Práticas Integrativas e Complementares (por meio remoto e presencial quando oportuno) a 

comunidade acadêmica;  
➢ Realizar oficina, por meio adequado, de cuidado com a voz dos docentes; 
➢ Realizar oficinas ou promover ações educativas de cuidados com a visão e o uso de tecnologia; 
➢ Realizar oficinas ou promover ações educativas de cuidados com a pele durante a pandemia e uso de 

equipamento que emitem radiação (computadores, televisão, entre outros); 
➢ Ampliar as ações do Núcleo de Acessibilidade Institucional, com ações de acessibilidade atitudinal, a 

exemplo  de: voluntariado e empatia; 
➢ Ampliar a divulgação das ações desenvolvidas para estudantes com diminuição de renda familiar; 
➢ Apoiar as ações das ligas acadêmicas e grupos de estudos dos estudantes; 
➢ Incentivar o uso das redes sociais de cada curso/setor com atividades de promoção do bem-estar 

biopsicossocial; 
➢ Realizar encontros temáticos de carreira, emprego e empregabilidade com alunos concluintes; 
➢ Promover as campanhas do Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, por meio remoto e 

presencial (quando possível), organizando a rede de serviços internos para atender a demanda da 
comunidade acadêmica.   

 

 
Para todos os atores da comunidade  acadêmica do UNIPÊ, vem sendo ofertado o  Programa AcONchego – 
Programa de Acolhimento e Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais, instituído visando sistematizar 
diversas atividades realizadas pelos cursos e setores do Unipê através das ações do Eixo Acolhimento e 
Afetividade. O programa também atende diretamente aos requisitos instituídos no Decreto nº 41.010 de 07 de 
fevereiro de 2021, o qual traz um capítulo específico sobre os aspectos socioemocionais e acolhimento 
psicossocial, estabelecido no Plano Educação Para Todos em Tempo de Pandemia, que dispõe sobre o processo 
de retomada das aulas presenciais dos Sistemas Educacionais da Paraíba e demais instituições de Ensino 
Superior sediadas no território paraibano.  A cada semana é publicado um calendário de atividades, como 
Plantão de Escuta Psicológica, Terapia Comunitária, Práticas Integrativas e Complementares, Meditação guiada, 
Clube do Livro, entre outras. Fique atento à programação que será divulgada pelas salas virtuais das 
coordenações! Participe!  
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VII.AÇÕES ESPECÍFICAS DE RETOMADA POR CLÍNICA-
ESCOLA E LABORATÓRIO 

   

O UNIPÊ, diante das novas decisões governamentais, priorizará, inicialmente, a realização presencial, 
exclusivamente as atividades práticas, que sejam essenciais e não possam ser realizadas de forma adaptada 
ao modelo retomo. Esta retomada será gradativa, realizada com responsabilidade e primando pela segurança 
de todos, conforme cronogramas e especificidades de cada curso, obedecendo sempre as cautelas e medidas 
de segurança que requer o atual contexto da COVID-19. 
 
As atividades práticas dos alunos terão previamente passagem por treinamentos de biossegurança e 
paramentação e desparamentação (quando necessário). Acrescenta-se também as orientações e a disposição 
do Guia Prático de Convivência no Campus em tempos de Covid-19, amplamente publicado nos portais da 
instituição, onde constam orientações gerais voltadas aos alunos, professores e demais colaboradores, que 
necessitarão frequentar o campus para o desenvolvimento de atividades essenciais, segundo o plano de 
retomada pactuado com as entidades governamentais. 
 
Para o retorno destas atividades faz-se necessário ainda, a leitura e assinatura, por parte do aluno, do Termo de 
Ciência e Consentimento disponibilizado pela sua coordenação de curso, e, quanto ao professor e colaborador, 
do Manual de Retomada e, respectivo Termo de Ciência, conforme envio pelos respectivos gestores, com 
esclarecimentos acerca do retorno das práticas acadêmicas. 

Os cronogramas de cada curso são divulgados pelas coordenações, conforme suas respectivas especificidades, 
na sala da coordenação dos cursos, na plataforma Blackboard, seguindo todos os protocolos das clínicas e 
laboratórios(https://cruzeirodosuledubr0-
my.sharepoint.com/personal/giselly_lima_unipe_edu_br/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000
09AC7FB867A2C04BAF59870DF58BA4D6&id=%2Fpersonal%2Fgiselly%5Flima%5Funipe%5Fedu%5Fbr%2FDoc
uments%2F%C3%81rea%20de%20Trabalho%2FDocumentos%20Cl%C3%ADnicas%20e%20Laborat%C3%B3rio
s), em complementação ao Plano de Contingência, documento que já vem sinalizando a organização 
institucional e todos os cuidados para o compromisso do ensino de qualidade e também da saúde da comunidade 
acadêmica. E, podem ser acessados p 
 
As aulas serão divididas em grupos, com início e término em horários diferentes, contribuindo para evitar 
aglomeração em paradas de ônibus. Para as atividades que não envolverem atendimento clínico de pacientes e 
no Complexo Laboratorial Básico, os alunos usarão máscaras de tecido, seguindo as recomendações da ANVISA. 
Quando a aula se estender por mais de duas horas, será realizada uma pausa para lavagem das mãos e troca das 
máscaras, procedimento que será repetido a cada intervalo de 2 horas.  
 
Sugerimos que os docentes organizem suas aulas atendendo as seguintes recomendações: 
 

• Aula com 5 horas aulas de 50 minutos - Início às 07h30mim, término às 11h40mim. O estudante 
precisará de três máscaras. Realizará uma troca durante a aula e uma troca ao final da aula.  

 

• Aula com 4 horas aula de 50 minutos - Início às 08h00mim, término às 11h20mim. O estudante precisará 
de duas máscaras, realizará uma troca durante a aula e poderá ir para sua residência com essa última 
máscara. 

 

• Aulas com 3 ou 2 horas aulas de 50 minutos - Início às 08h30mim, término as 10h10 minutos (quando 
for 2 horas aula) e término as 11h00mim (quando for três aulas). Só será necessário a troca de máscara 
na aula de 3 horas aulas e o estudante poderá se deslocar para sua residência com a última máscara.  

 
As aulas acontecerão com a capacidade dos laboratórios reduzidas, priorizando a ventilação natural dos 
ambientes, quando for possível. Os estudantes, professores e demais colaboradores envolvidos receberão 

https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/giselly_lima_unipe_edu_br/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200009AC7FB867A2C04BAF59870DF58BA4D6&id=%2Fpersonal%2Fgiselly%5Flima%5Funipe%5Fedu%5Fbr%2FDocuments%2F%C3%81rea%20de%20Trabalho%2FDocumentos%20Cl%C3%ADnicas%20e%20Laborat%C3%B3rios
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/giselly_lima_unipe_edu_br/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200009AC7FB867A2C04BAF59870DF58BA4D6&id=%2Fpersonal%2Fgiselly%5Flima%5Funipe%5Fedu%5Fbr%2FDocuments%2F%C3%81rea%20de%20Trabalho%2FDocumentos%20Cl%C3%ADnicas%20e%20Laborat%C3%B3rios
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/giselly_lima_unipe_edu_br/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200009AC7FB867A2C04BAF59870DF58BA4D6&id=%2Fpersonal%2Fgiselly%5Flima%5Funipe%5Fedu%5Fbr%2FDocuments%2F%C3%81rea%20de%20Trabalho%2FDocumentos%20Cl%C3%ADnicas%20e%20Laborat%C3%B3rios
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/giselly_lima_unipe_edu_br/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200009AC7FB867A2C04BAF59870DF58BA4D6&id=%2Fpersonal%2Fgiselly%5Flima%5Funipe%5Fedu%5Fbr%2FDocuments%2F%C3%81rea%20de%20Trabalho%2FDocumentos%20Cl%C3%ADnicas%20e%20Laborat%C3%B3rios
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/giselly_lima_unipe_edu_br/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200009AC7FB867A2C04BAF59870DF58BA4D6&id=%2Fpersonal%2Fgiselly%5Flima%5Funipe%5Fedu%5Fbr%2FDocuments%2F%C3%81rea%20de%20Trabalho%2FDocumentos%20Cl%C3%ADnicas%20e%20Laborat%C3%B3rios
https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/volta-as-aulas-2020-2-unipe/
https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/volta-as-aulas-2020-2-unipe/
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treinamento remoto com medidas de higiene e segurança pessoal e também de condutas comportamentais para 
a prevenção da covid-19, que serão reforçadas presencialmente sempre que necessário.  
 
Haverá sinalização visual no campus, demarcando espaços que estarão com acesso ou uso proibidos, orientando 
fluxos que evitem o contato face a face entre pessoas e informações educativas. Ressaltamos que as ações de 
cada um dos seis eixos norteadores do plano estarão acontecendo de forma constante, durante o período 
orientado pelas autoridades sanitárias.  
 

Segue abaixo descrição breve da organização para funcionamento de cada estrutura 
acadêmica para a realização das atividades de Estágio Supervisionado 
 
 

A) Complexo Laboratorial e Clínica Escola  Integrada– Florence Nightingale - COLACE 
  

O COLACE é um complexo laboratorial para treinamento de habilidades técnicas multidisciplinar e uma 
clínica integrada de assistência à saúde com atendimento de enfermagem, medicina e nutrição. 

Considerando a importância dos serviços prestados à sociedade  principalmente neste momento de 
adequação e adaptação da rede de saúde municipal e estadual para atendimentos COVID, o COLACE diante da 
retomada das atividades, segue as diretrizes de biossegurança dos órgãos sanitários afim de  garantir a proteção 
à saúde  da equipe e dos usuários. 

Deste modo, os atendimentos supervisionados serão feitos por 1(um) professor para 04 (quatro) alunos, 
em 3 consultórios. A triagem será realizada por teleconsulta em uma sala de triagem equipada com telefone, 
computador e TV para teleconsulta. O COLACE dispõe de um ambiente de espera com ventilação natural e 
capacidade para até 4 pessoas obedecendo o distanciamento de 2 (dois metros). Os horários de atendimento 
foram organizados a fim de evitar aglomeração na recepção da clínica 

 Os atendimentos supervisionados serão feitos por 1(um) professor para 04 (quatro) alunos, em 3 
consultórios e uma sala de triagem equipada com telefone computador e TV para teleconsulta. O COLACE dispõe 
de um ambiente de espera com ventilação natural e capacidade para até 4 pessoas obedecendo o 
distanciamento de 2 (dois metros). Os horários de atendimento foram organizados a fim de evitar aglomeração 
na recepção da clínica.  

  
QUADRO 3: Horário de Atendimento da Clínica Integrada 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MANHÃ TARDE NOITE 

1º Horário: 08h 1º Horário: 13h30 1º Horário: 17h30 

2º Horário: 09h 2º Horário: 14h30 2º Horário: 18h30 

3º Horário: 10h 3º Horário: 15h30 3º Horário: 19h30 

4º Horário: 11h 4º Horário: 16h30 4º Horário: 20h30 

 
B) Clínica Escola de Fonoaudiologia 

  
Considerando as normas sanitárias vigentes, bem como as diretrizes para a retomada dos atendimentos 
fonoaudiológicos preconizadas pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia (4ª região), a proposta de retomada 
dos atendimentos na Clínica Escola de Fonoaudiologia é reativar o serviço com redução de sua capacidade total, 
envolvendo docentes, assistente administrativos, divididos em grupos de estágio. 
 
Serão priorizados pacientes com sequelas neurológicas, dificuldades de deglutição que coloquem a vida em risco, 
distúrbios do desenvolvimento e outros agravos que comprometem seriamente a qualidade de vida. Cada 
discente utilizará um consultório específico e realizará, no máximo, atendimento a três pacientes por turno, com 
duração média de 30 minutos cada e intervalo suficiente entre eles, para evitar contato. 
 
Na unidade de Audiologia, será adotada a conduta de reduzir a quantidade de exames, restringindo-se a 
utilização de cada equipamento a um paciente por turno e limitando-se a ocupação de cada sala a apenas um 
paciente por vez.    

  



 

 

Plano de Retomada Institucional – UNIPÊ  33 

 

C) Clínica Escola de Odontologia 
  

Os procedimentos a serem realizados, devem compor o rol de urgência odontológica, onde será dada prioridade 
aos pacientes que relatarem dor, sangramento ou desconforto, bem como aos pacientes que iniciaram 
procedimentos e que necessitam de reavaliação, troca de curativos, remoção de pontos, ou ainda pequenas 
cirurgias de urgência. 
 
Para operacionalizar as atividades, de forma a assegurar que não haverá aglomeração, na recepção, nem nas 
salas de atendimento, a operação deverá ser restrita, utilizando-se apenas 30% da capacidade do serviço. 
 
Para garantir um maior distanciamento entre os pacientes que estão sob atendimento, quando houver produção 
de aerossóis, como em atividades com uso de peças de mão com refrigeração, serão utilizados consultórios 
alternados, de tal forma que, cada clínica tenha sua capacidade reduzida em 50% nesses casos. 
 
Medidas para mitigação da produção de aerossois adotadas: uso de dique de borracaha para isolamento da 
cavidade oral quando possível, uso de coletor de gotículas e aspiração com bomba à vácuo, proibição de uso de 
ultrassom e jatos de bicarbonato,  inativação de cuspideiras. 
 
Os atendimentos em cada consultório, de acordo com o horário comercial, de Segunda a Sábado, nos turnos e 
horários de funcionamento do curso, previsto nos horários dos discentes.  
  
Especificamente, pela característica de atendimento, a Clínica escola de Odontologia irá adotar as seguintes 
medidas para reforço da segurança: 
 

➢ Na sala de atendimento, será coberto com um lençol descartável em TNT; 
➢ Todos os alunos, professores e funcionários estarão utilizando equipamentos respiratórios (N95 ou 

PPF2), capotes impermeáveis, escudos faciais, toucas descartáveis, óculos de proteção e uniforme de 
proteção; 

➢ Os procedimentos a serem realizados deverão ser minimamente invasivos, devendo os tratamentos 
estéticos ou menos urgentes ser adiados, havendo um maior direcionamento para as situações que 
podem gerar comprometimento da função e 

➢ A produção de aerossóis será minimizada, evitando-se a utilização de canetas de alta rotação, uso de 
jatos de bicarbonato, seringa tríplice, além de borrifadores e cuspideiras. 
  

D) Clínica Escola de Psicologia 
  

Analisando os espaços físicos existentes, a estrutura e a capacidade dos ambientes e ainda, considerando as 
orientações e medidas de segurança, para o atual momento, solicitamos o retorno de atividades apenas os 
alunos concluintes (cursando o décimo período).  
 
A perspectiva de utilização é de: 

 
Número máximo de pacientes por horário de atendimento: 5 
Número máximo de pacientes atendidos por turno: 25 
Número máximo de alunos por horário de atendimento: 5 
Número máximo de professores por horário de atendimento: 3 
Número máximo de recepcionistas por horários de atendimento: 1 

 
O atendimento será realizado em 45mim e será destinado 15 minutos para a preparação, limpeza e desinfecção 
do ambiente para o paciente subsequente. 
             

QUADRO 6: Horário de Atendimento – Clínica Escola de Psicologia 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MANHÃ TARDE NOITE 

1º Horário: 08h00mim 1º Horário: 13h00mim Não será realizado atendimento à 
noite. 2º Horário: 09h00mim 2º Horário: 14h00mim 
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3º Horário: 10h00mim 3º Horário: 15h00mim 

4º Horário: 11h00mim 4º Horário: 16h00mim 

5º Horário: 12h00mim 5º Horário: 17h00mim 

 
E) Clínica Escola de Fisioterapia  
  
A proposta para a retomada dos atendimentos na Clínica Escola de Fisioterapia é reativar, parcialmente, o serviço 
a ser conduzido por grupos específicos de professores e alunos concluintes. Para operacionalizar as atividades, 
de forma a assegurar que não haverá aglomeração, na recepção, nem nas salas de atendimento, a operação 
deverá ser restrita, utilizando-se apenas 30% da capacidade do serviço conforme quadro abaixo: 
 

  
Quadro 6: Redefinição da capacidade instalada da Clínica Escola de Fisioterapia frente ao COVID-19 

AMBIENTE CAPACIDADE REAL CAPACIDADE REDUZIDA 

RECEPÇÃO 1 (Funcionários) 02  01 

RECEPÇÃO 1 (Usuários) 28 09 

PISCINA 10 03 

HIDROTERAPIA 02 01 

RECEPÇÃO COORDENAÇÃO  05 03 

SALA G 130 (Dermato) 18 06 

SALA G 128 (Pediatria) 04 02 

SALA G 127 (Neuro) 05 03 

RECEPÇÃO 2 (Funcionários) 02 01 

ESPAÇO DISCENTE 07 02 

SALA G 125 (Pneumo) 15 05 

SALA G    (Pilates) 03 01 

SALA G123 (Ginásio) 10 04 

SALA H 190 (Laboratório) 14 05 

SALA H 191 (Laboratório) 15 05 

Total de atendimentos simultâneos 96 35 

 

Para a realização de Aulas Práticas para alunos não Concluintes: 

As clínicas e laboratórios seguirão com atendimento com capacidade reduzida e, poderão ser utilizadas por 
alunos dos demais períodos dos cursos de graduação, com agendamento prévio, evitando assim que o espaço 
atinja capacidade superior a 50% de sua capacidade.  
 
Para isso, os docentes deverão realizar agendamento prévio de cada aula que será confirmado pela equipe 
técnica e disposto na planilha eletrônica que é acompanhada e validada pela CIAC. 
 
Também será oferecido a possibilidade de realizar aula prática presencial em turnos com menor volume de 
pessoas no campus, favorecendo assim o distanciamento social. Além disso, quando for possível, equipamentos 
serão redistribuídos em espaços com ventilação natural, ampliando a oferta de espaço para que não ocorra 
aglomeração.  
 
Para os alunos que necessitam realizar atividade prática em serviços de saúde, seguiremos as recomendações 
das autoridades sanitárias quanto ao quantitativo permitido e distribuição de EPI’s, além de fornecer 
documentação que comprove a realização da atividade prática de responsabilidade da Instituição.  
Ressalte-se, por oportuno, que a instituição se encontra devidamente preparada, com equipados de transmissão 
ao vivo/gravações, para diversas áreas da saúde. 
 



 

 

Plano de Retomada Institucional – UNIPÊ  35 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

   

 
Todas as diretrizes aqui apresentadas possibilitarão que as atividades presenciais práticas e laboratoriais possam 
ser desenvolvidas de forma a evitar o contágio pela Covid-19.  
  

É importante destacar que a preocupação da comunidade acadêmica não é apenas apresentar à instituição 
medidas de biossegurança para o desenvolvimento das atividades, mas também procurar identificar as práticas 
essenciais que resultem na aprendizagem concreta dos conteúdos fundamentais e necessários à contínua 
formação dos discentes.   
  

Não é possível passar por esse momento, sem a parceria e a compreensão de todos os envolvidos nesse 
processo, portanto recomendamos sinceramente, que façamos a nossa parte, mantendo o distanciamento 
social, o uso de máscara, também seguindo as medidas de higienização recomendadas e, assim, preservando a 
nossa saúde e a dos que estão à nossa volta. 
 
Toda a comunidade acadêmica deve permanecer com atenção aos canais oficiais do UNIPÊ, para futuras 
diretrizes. 
 
Solicitamos que não sejam difundidas, pelas redes sociais, informações que não sejam provenientes dos canais 
oficiais de comunicação do UNIPÊ. 
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