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presenciais
aulas



Está proibida a entrada de alunos 
sem máscara nas dependências da 
UVV. Será considerada falta grave, 
passível de suspensão, caso o 
aluno transite pela área f ísica 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 colo-
cação das máscaras usadas, que de-
verão ser trocadas a cada 2 horas, 
preferencialmente nos banheiros.

As máscaras deverão ser trocadas 
em caso de espirro. Após o espirro, 
o aluno que espirrou deverá dirigir-
-se até o banheiro. Lá, deve higieni-
zar as mãos, retirar a máscara pelo 
elástico, colocar em saco plástico 
levado por ele, colocar uma nova 
máscara e higienizar as mãos. Após 
isso, poderá retornar à sala de aula 
ou local de prática. A responsabili-
dade de providenciar e trazer as 
máscaras é inteiramente do aluno.

Nas portarias da UVV, na altura das 
catracas de acesso, os alunos terão 
suas temperaturas aferidas pelo 
porteiro, conforme sinalização de 
distanciamento. Caso a temperatu-
ra do aluno esteja igual ou acima 
de 37ºC, o aluno, não poderá entrar 
na UVV e deverá procurar o serviço 
de saúde público ou do seu plano 
de saúde. Para medida da tempera-
tura, os alunos deverão aguardar 
na fila, respeitando o distancia-
mento de 1,5 metros um do outro, 
conforme marcações que serão 
feitas no piso.

Na entrada, os alunos deverão 
apenas mostrar as suas identida-
des estudantis ou boleto aos por-
teiros, que irão conferi-los à dis-
tância, pois as catracas permane-
cerão abertas.

Os alunos deverão seguir rigorosa-
mente o fluxo em sentido único nas 
instalações da UVV, desde a entra-
da até a saída, inclusive nos aces-
sos às salas de aula. Os sentidos 
dos fluxos de pessoas estão marca-
dos no piso e nas paredes das ins-
talações da UVV. Observe que tanto 
a subida quanto a descida deverão 
ser feitas pelo lado direito do 
aluno, que nunca poderá ultrapas-
sar a linha divisória central.

Está proibido parar nas rampas de 
acesso para conversar, atender 
celular, etc.

Está proibido permanecer nos 
corredores da instituição. 

Entre uma aula e outra, os alunos 
deverão permanecer aguardando 
na sala em que terão aula.

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

Todos devem higienizar suas mãos 
antes de entrar na sala de aula com 
álcool gel. Deve-se evitar apertos 
de mão e abraços ou qualquer outro 
tipo de aproximação que desrespei-
te o distanciamento de 1,5m.

As carteiras não poderão ser troca-
das de lugar e o aluno deverá 
ocupar a mesma carteira durante 
toda a aula. É proibido fazer trocas 
de assentos. 



Está proibida a formação de grupos 
de estudos nas salas de aula.

 
Para as aulas práticas, haverá 
outras orientações especificas adi-
cionais, de acordo com as particu-
laridades dos locais de prática e 
das disciplinas, que deverão se 
também rigorosamente seguidas, 
caso contrário, será considerada 
falta grave, passível de suspensão.

As escadas de emergência das uni-
dades acadêmicas não deverão ser 
usadas na rotina de acesso e saída 
das salas de aula, a não ser em si-
tuações de emergência.

Está proibido fumar nas instalações 
da UVV. Partículas virais podem ex-
pelidas junto à fumaça em proje-
ções em torno de 5 (cinco) metros.

Sugerimos aos alunos que tragam 
seus lanches e garrafinhas de água, 
pois as cantinas não estão funcio-
nando e os bebedouros somente 
para encher as garrafinhas.

Os atendimentos aos alunos nas co-
ordenações de curso devem ser 
feitos preferencialmente via tele-
fone, WhatsApp, Teams ou e-mail.

Nos casos de atendimentos presen-
cias, 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 alguma, sentar 
em mais de um assento.

Caso um atendimento presencial na 
coordenação de curso seja impre-
scindível, esse só poderá aconte-
cer com agendamento prévio, que 
deverá ser feito por meio das se-
cretarias de curso via canais ele-
trônicos (Lista de e-mails, telefo-
nes e WhatsApp das secretárias de 
curso no final deste documento). 
No atendimento presencial, deverá 
ser respeitado o distanciamento 
mínimo de 1,5m estabelecido pela 
faixa de isolamento, que não 
deverá ser ultrapassada pelo visi-
tante, e o atendimento só poderá 
ser realizado utilizando máscaras 
cobrindo boca e nariz.

Evite trazer acompanhantes nos 
atendimentos presenciais.

Nenhum objeto poderá ser coloca-
do nos balcões de atendimento ou 
mesas nas coordenações durante o 
atendimento presencial.

DISTÂNCIA



Caso o aluno esteja com algum dos 
sintomas a seguir relacionados, 
antes de vir para a UVV, ele deverá 
permanecer em casa, assistindo às 
aulas de forma telepresencial, e 
não vir à UVV antes de 14 (qua-
torze) dias. Se durante esses 14 
(quatorze) dias o aluno fizer o 
exame de Covid e o resultado for 
negativo, ele poderá retornar às 
aulas presenciais. Caso ele tenha 
aula presencial, em que seja obri-
gatória a sua presença, dentro do 
período que compreendem esses 
14  (quatorze) dias, ele deverá 
enviar um e-mail ou atendimento.

Caso o aluno tiver tido contato com 
alguém que esteja com COVID (Nos 
últimos dez dias) ou suspeita de 
COVID, ele deverá permanecer em 
casa, assistindo às aulas de forma 
telepresencial, e não vir à UVV 
antes de 14 (quatorze) dias. Caso 
ele tenha aula presencial, em que 
seja obrigatória a sua presença, 
dentro do período que compreen-
dem esses 14 (quatorze) dias, ele 
deverá enviar um enviar um e-mail 
ou atendimento o eletrônico, via 
Blog Acadêmico, para a coordena-
ção pedagógica de sua área (ver 
lista de coordenadoras pedagógi-
cas e respectivos telefones/e-mail 
no final desse documento).

Caso o aluno esteja com COVID, ele 
deverá permanecer em casa e as-
sistindo às aulas de forma telep-
resencial, e não vir à UVV antes de 
14 (catorze) dias do início de sua 
doença. Caso ele tenha aula pre-
sencial, em que seja obrigatória a 
sua presença, dentro do período 
que compreendem esses 14 (cator-
ze) dias do início de sua doença, 
ele deverá enviar um e-mail ou 
atendimento eletrônico, via Blog 
Acadêmico, para a coordenação pe-
dagógica de sua área (ver lista de 
coordenadoras pedagógicas e res-
pectivos 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)

Dispnéia (falta de ar)

S I N T O M A S  D A  C O V I D

Fonte: Ministério da Saúde. 

Caso o aluno se sinta com algum dos 
sintomas a seguir relacionados, 
dentro da UVV, ele deverá retornar 
imediatamente para casa e perman-
ecer em casa, assistindo às aulas de 
forma telepresencial, e não vir à 
UVV antes de 14 (quatorze) dias. 
Caso ele tenha aula presencial, em 
que seja obrigatória a sua presença, 
dentro do período que compreen-
dem esses 14 (quatorze) dias, ele 
deverá enviar um e-mail para a co-
ordenação pedagógica de sua área 
(ver lista de coordenadoras pedagó-
gicas e respectivos telefones/e-mail 
no final desse documento). Reco-
menda-se, também, que o aluno 
procure o serviço de saúde público 
ou do seu plano de saúde;

Álcool



COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Área Tecnológica
Raquel Frontelmo
raquel.silva@uvv.br | 3421-2270.

Área da Saúde
Renata Bortolini
renatab@uvv.br | 3421-2274

Área de Humanas e Sociais
Juliana Porto
juliana.porto@uvv.br | 3421-2086

Medicina
Monica Cola
monica.correa@uvv.br | 3421-2196

Direito
Claudenice Nascimento
claudenice.maria@uvv.br | 
3421-2053
99744-9147 (whatsapp) 

SECRETARIAS 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
Gabriela Reis
gabriela.reis@uvv.br | 3421-2273 | 
3421-2054 | 3421-2100

NOVA (Núcleo de Orientação e Valorização do Aluno)

Josmila | Atendimento das 8h às 18h | josmila.coutinho@uvv.br | 3421-2024
Samanta | Atendimento das 09h às 19h | samanta.pimenta@uvv.br | 3421-2229
Elaine | Atendimento das 10h às 20h | elaine.frizzera@uvv.br | 3421-2230




