Olá!

Em tempos de pandemia, o es-

portamentais para que a rotina das atividades

forço e a conscientização indi-

do campus sejam retomadas de forma segura.

vidual podem preservar a saúde de toda a co-

Confira neste manual as principais ações e

munidade. Por isso, a Universidade Vila Velha

regras de conduta durante sua permanência

realizou diversas adaptações estruturais e com-

nas dependências da instituição.

Todas as recomendações presentes neste protocolo estão em compatibilidade com o Plano Estratégico de retomada gradativa e segura
das atividades educacionais do segmento educacional particular do Espírito Santo, desenvolvido pelo SINEPEES – Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, em conformidade e alinhamento com os Decretos Governamentais (Federais, Estaduais e
Municipais), Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Ministério da Educação.

ENTRADA NA INSTITUIÇÃO

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA
Nas portarias, os alunos e visitantes terão
suas temperaturas aferidas pelo porteiro,
conforme sinalização de distanciamento.
Os alunos deverão aguardar na fila, distanciando-se 1,5 m um do outro, conforme marcações do piso.

Atenção:
Se a temperatura estiver igual ou
acima de 37,5ºC, o aluno não entrará na instituição, e deverá procurar um serviço de saúde, público ou particular.

ACESSO
Para evitar o contato com superfícies, as
catracas estarão liberadas. Para manter a
segurança no campus, tenha em mãos a
carteirinha ou comprovante de matrícula
(boleto de mensalidade ou o blog acadêmico aberto no celular).

ENTRADA NA INSTITUIÇÃO

USO DE MÁSCARA

TAPETE SANITIZANTE

A máscara é uma das principais formas
de evitar a contaminação pelo coronavírus e seu uso é obrigatório durante a
permanência no campus. Certifique-se
de que a sua máscara esteja limpa e em
bom estado de conservação.

Todos os prédios da UVV possuem
um tapete sanitizante na entrada.
Certifique-se de passar a sola do
calçado no tapete antes de entrar
no prédio.

MÁSCARA - USO CORRETO E DESCARTE

CERTIFIQUE SUA MÁSCARA

REMOÇÃO DA MÁSCARA

DESCARTE DA MÁSCARA

Durante o uso, certifique-se que sua
máscara esteja cobrindo por completo nariz e boca e, caso seja necessário
ajustá-la, toque apenas nas amarras laterais. Enquanto estiver em uso, evite
tocar na máscara.

Ao remover a máscara, não toque na
frente, e remova soltando as amarras.
Após a remoção, ou quando tocar indevidamente na máscara usada, higienize
as mãos com preparação alcoólica, espuma ou água e sabonete líquido.

Descarte a máscara após a remoção,
não sendo permitido reutilizar máscaras
descartáveis. Caso fique úmida, substitua por uma nova, limpa e seca. Antes
de depositar no lixo sanitário, coloque a
máscara usada em um saco plástico.

MÁSCARA - USO CORRETO E DESCARTE
FIQUE ATENTO
As máscaras deverão ser trocadas em caso de espirro. Para
fazer a troca, o aluno deverá se
dirigir até o banheiro, higienizar
as mãos, retirar a máscara pelo
elástico, colocar em saco plástico
levado por ele, colocar uma nova

FALTA GRAVE

MÁSCARAS RESERVAS

Será considerada falta grave, passível
de suspensão, caso o aluno transite
pela área física da UVV sem máscara
ou vestindo a máscara de forma a não
cobrir a sua boca e o seu nariz.

Todos deverão trazer máscaras reservas e saco plástico para colocação das
máscaras usadas, que deverão ser trocadas a cada 2h, preferencialmente
nos banheiros.

máscara, higienizar as mãos. Feito isso, poderá retornar à sala de
aula ou local de prática. A responsabilidade de providenciar e
trazer as máscaras é inteiramente do aluno.

HIGIENIZAÇÃO PESSOAL NO CAMPUS

IMPORTANTE
Todos devem higienizar as mãos
com álcool em gel antes de entrar na sala de aula. Deve-se
evitar apertos de mão e abraços ou qualquer outro tipo de
aproximação que desrespeite o

LAVAGEM DE MÃOS

USO DE ÁLCOOL GEL

Lembre-se de lavar as mãos sempre
que for possível. Todos os banheiros da
instituição estão equipados com sabonete líquido e toalhas descartáveis.

Sempre que a lavagem das mãos não
for possível, use o álcool em gel que
está disponível nos dispensers de
todas as dependências do campus.

distanciamento de 1,5m.

DISTANCIAMENTO NO CAMPUS

OBEDEÇA AS SINALIZAÇÕES
RESTRITIVAS E/OU INDICATIVAS
Os espaços de uso coletivo da Universidade estão sinalizados para permitir uma
convivência segura. Em cada ambiente,
verifique os adesivos fixados nos mobiliários, pisos e paredes. Onde houver “X”
rosa, é proibido sentar. Já o “X” verde,
está autorizado o uso.

Exemplo:
Caso um local esteja demarcado
para não sentar, procure outro
espaço que esteja disponível
para uso. E lembre-se sempre
de manter o distanciamento
mínimo de 1,5m entre outras
pessoas.

USO DE ELEVADOR
O uso de elevadores deve ser preferencial às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. Para
demais casos, é obrigatório o uso individual, somente uma pessoa por vez.

DISTANCIAMENTO NO CAMPUS

IMPORTANTE:
Está proibido: parar nas rampas
de acesso para conversar, atender
celular, etc; permanecer nos corredores da instituição.

FLUXO DE PESSOAS

SALA DE AULA

Da entrada até a saída, bem como nos
acessos às salas de aula, todos deverão
seguir o fluxo em sentido único nas instalações da UVV, marcados no piso e nas
paredes. A subida e a descida deverão ser
feitas pelo lado direito, respeitando a linha divisória central.

Os alunos que optarem em estar na UVV,
assistirão suas aulas de forma presencial nas salas de aula, devendo manter
obrigatoriamente o distanciamento já
pré-determinado (1,5m) e as medidas
de higiene.

Entre uma aula e outra, os alunos
deverão permanecer aguardando
na sala em que terão aula.
As escadas de emergência das
unidades acadêmicas não deverão
ser usadas para acesso e saída das
salas de aula, a não ser em situações de emergência.

USO DAS SALAS DE AULA
IMPORTANTE:

VENTILAÇÃO DAS SALAS

CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DAS SALAS

Todas as salas de aula ou espaços
coletivos devem permanecer com
ar-condicionado desligado e janelas
abertas, favorecendo a circulação
de ar natural.

Haverá um limite máximo de lotação
das salas de aula, para manter as carteiras espaçadas. Caso necessite, parte
da turma assistirá a aula remotamente,
seguindo um rodízio, para que todos
possam assitir a aula presencialmente.

As carteiras não poderão ser trocadas de lugar e o aluno deverá ocupar a mesma carteira durante toda
a aula. É proibido fazer trocas de
assentos e formação de grupos de
estudos nas salas de aula. Para as
aulas práticas, outras orientações
específicas podem ser adicionadas,
de acordo com as particularidades
dos locais de prática e das disciplinas, que também deverão seguir
rigorosamente os protocolos, caso
contrário, será considerada falta
grave, passível de suspensão.

ROTINA NO CAMPUS

COMPARTILHAMENTO DE
OBJETOS PESSOAIS
Durante o período de pandemia, é desaconselhado o compartilhamento de objetos de uso pessoal. Se possível, traga
de casa uma garrafa com água para evitar o uso de bebedouros.

CONVIVÊNCIA COM COLEGAS
E PROFESSORES

COMIDAS
E BEBIDAS

Sabemos que culturalmente somos acostumados a abraçar e apertar as mãos uns
dos outros. Mas durante o período de
pandemia, adote novos meios de cumprimento e evite o contato físico.

Sugerimos aos alunos que tragam seus
lanches e garrafinhas de água, pois as
cantinas não estarão funcionando e os
bebedouros somente para encher as
garrafinhas.

ROTINA NO CAMPUS
CASO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA COORDENAÇÃO SEJA IMPRESCINDÍVEL:
Será feito com agendamento prévio, que deverá ser realizado através das secretarias de curso, via canais eletrônicos (consulte a lista de e-mails e telefones das
secretárias de curso no final deste documento).
Deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5m estabelecido pela faixa
de isolamento, que não deverá ser ultrapassada pelo visitante, e o atendimento só
poderá ser realizado utilizando máscaras que cubram boca e nariz.

ATENDIMENTOS AOS ALUNOS
NAS COORDENAÇÕES DE CURSO
Os atendimentos aos alunos nas coordenações de curso deverão ser feitos preferencialmente via telefone,
whatsApp, e-mail, teams e mensagem
eletrônica da intranet.

Caso um visitante ou aluno sente em uma cadeira enquanto aguarda atendimento, ele deverá permanecer no mesmo local até ser atendido, não devendo em hipótese nenhuma sentar em mais de um assento. Evite trazer acompanhantes.
Nenhum objeto poderá ser colocado nos balcões de atendimento ou mesas nas
coordenações durante o atendimento.

AGINDO EM CASO DE SUSPEITA
Antes de vir à Universidade, verifique se você apresenta algum
dos sintomas listados a seguir. Caso afirmativo, permaneça
em casa assistindo suas aulas de forma telepresencial por no
mínimo 10 dias.
Caso você tenha tido contato com alguém que esteja com
suspeita ou confirmação de Covid-19, permaneça em casa
assistindo as aulas de forma telepresencial por no mínimo 10
dias.
Caso

você

esteja

com

diagnóstico

confirmado

para

Covid-19, permaneça em casa e assista suas aulas de forma
telepresencial, e não compareça à Universidade antes de 14
dias do início de sua doença.

AGINDO EM CASO DE SUSPEITA
Caso algum dos sintomas listados, se inicie durante o tempo em
que você já estiver dentro da Instituição, retorne imediatamente
para casa e permaneça assistindo as suas aulas de forma
telepresencial por no mínimo 10 dias.
Caso tenha alguma aula presencial em que seja obrigatória a
sua presença, dentro do período que abrange os 10 ou 14 dias,
envie um e-mail ou atendimento eletrônico, via Blog Acadêmico,
para a coordenação pedagógica de sua área (ver lista de
coordenadoras pedagógicas e respectivos telefones/e-mail no
final desse documento.
Todas as dúvidas e questões relativas ao Covid-19 e a sua
frequência na UVV, poderão ser resolvidas através do NOVA
(contatos no final desse documento) ou com a sua Coordenação
Pedagógica (ver lista de coordenadoras pedagógicas e
respectivos telefones/e-mail no final desse documento).

TOSSE
FEBRE
CORIZA
DOR DE GARGANTA
DIFICULDADE PARA RESPIRAR
PERDA DE OLFATO (ANOSMIA)
ALTERAÇÃO DO PALADAR (AGEUSIA )
DISTÚRBIOS GASTRINTESTINAIS
(NÁUSEAS, VÔMITOS, DIARREIA )
CANSAÇO (ASTENIA)
DIMINUIÇÃO DO APETITE (HIPOREXIA )
DISPNEIA (FALTA DE AR)

HIGIENIZAÇÃO DO CAMPUS
A equipe de Limpeza da Instituição foi instruída
para seguir um rigoroso protocolo de higienização dos espaços de uso comum da Universidade.
Itens como, mesas, teclados, maçanetas, corrimãos,
entre outros são desinfectados com alta frequência, todos os dias.
Os transportes coletivos da Universidade também
serão higienizados todos os dias da semana, antes
e depois do uso por alunos ou demais membros da
comunidade acadêmica.

Coordenadoras Pedagógicas
Área Tecnológica: Juliana Porto, juliana.porto@uvv.br, 3421-2270
Área da Saúde: Profa. Renata Bortolini, renatab@uvv.br, 3421-2274
Área de Humanas e Sociais: Raquel Frontelmo, raquel.silva@uvv.br, 34212086
Direito: Claudenice, claudenice.maria@uvv.br, 997449147 | 3421-2053

CONTATOS DAS
COORDENADORAS
PEDAGÓGICAS

Secretárias de Curso
Área Tecnológica: Vivianne da Silva Souza, vivianne.souza@uvv.br, 3421-2039.
Área da Saúde: Priscila Fonseca, priscila.fonseca@uvv.br, 3421-2082
Área de Humanas e Sociais: Gabriela Reis, gabriela.reis@uvv.br, 3421-2138
Medicina: Andréa Gomes de Souza, andreagomes@uvv.br, 3421-2186
Direito: Daniella e Lucimara, daniela.junquilho@uvv.br, lucimara@uvv.br, 3421-2055 | 3421-2054
NOVA - Núcleo de Orientação e Valorização do Aluno
Josmila, Atendimento das 8h às 18h, josmila.coutinho@uvv.br, 3421-2024
Samanta, Atendimento das 9h às 19h, samanta.pimenta@uvv.br, 3421-2229
Elaine, Atendimento das 10h às 20h, elaine.frizzera@uvv.br, 3421-2230

