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1. INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos 

coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado 

pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.  

Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em 

consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia. 

Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições: 

a. ser uma nova doença que afeta a população; 

b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e 

causador de uma doença grave; e 

c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos. 

 

A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. 

Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre 

de natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE 

nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do 

Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública 

nos termos da solicitação do Presidente da República. 

Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19 

SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, 

por conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado 

de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - 

doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e 

oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e 

privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado 

por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino 

pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de 

agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem 

prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.  

Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a 
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substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu 

orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e 

à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações 

para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.  

O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos: 

a. a propagação do vírus ser fácil e rápida; 

b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas 

leves (5 até 14 dias); 

c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos 

populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com 

problemas cardíacos; 

d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e 

assistência social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação; 

e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes. 

 

Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é 

fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta 

efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, 

especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as 

indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras 

indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem 

ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis. 

As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a 

preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu 

(ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros 

sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão 

local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as 

medidas adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-

se a realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de 

transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e 

adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em caso 

de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou 

voluntárias, com proibição de aglomerações.  

Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de 
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quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) 

cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as 

dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou 

ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de 

comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar 

e sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de 

Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em 

princípio ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da 

ocorrência do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de 

mitigação, já na fase de resposta. 

 

A Faculdade CENSUPEG face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em 

conta a sua responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, 

funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-

EDU/COVID-19) para as aulas pós-graduação lato sensu presencial e para os momentos 

presencias das turmas de Graduação EAD. O Plano está alinhado com as metodologias para 

elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais 

e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como 

Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).  

O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco 

identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da 

nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e 

escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, 

em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.  

 

2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA 

 

A estrutura do PLACON-EDU da Faculdade CENSUPEG obedece ao modelo conceitual 

ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa conceitual de estrutura do plano (organograma do plano de 

contingência) 

 

 

 

3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO 

Público alvo: docentes, acadêmicos (discentes) e funcionários. 

 

 

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de 

atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais, 

estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a 

continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade 

escolar/acadêmica. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, 

vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino); 

b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos, 

abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e 

cumprindo todas as recomendações oficiais; 

c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das 

dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades 

presenciais;  

d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de 

fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção; 

e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e 

externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral); 

f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, 

adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19; 

g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo 

toda a atividade do estabelecimento; 

h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas 

estratégias frente aos resultados esperados; 

i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de 

imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou 

restringindo situações de contágio; 

j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias 

pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar; 

k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis 

com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos 

aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional. 

 

5. CENÁRIOS DE RISCO 

 

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que 

consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados 

o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as 

vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar. 
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5.1 AMEAÇA (S) 

 

A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica, 

uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no 

sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19. 

A transmissão ocorre através: 

a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa 

infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas 

podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato: 

b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma 

pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos. 

c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. 

Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – 

especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados. 

 

Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com 

sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em 

certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum 

em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, 

começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades 

aparentes. 

Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-

se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe 

sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa 

contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se 

transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria 

por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de 

mortos e um cenário extremamente crítico. 

Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente 

da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da 

doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. 

Não existe ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 

                                                           
1 Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves 

(febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de ar 

e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte). 
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2020. Também não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente testados, 

embora alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças - 

tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação 

com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados. 

Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele 

desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas: 

a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira; 

b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais 

variados. 

 

Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e 

restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir 

significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um 

ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia. 

Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que: 

a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso 

implica); 

b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo; 

c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os 

sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência 

individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco; 

d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise; 

e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização 

da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar; 

f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de 

maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas 

necessidades de distanciamento. 

g. O processo de educação tem como premissa a interação entre os atores envolvidos e em 

situações de presencialidade o contato físico se potencializa e consequentemente amplia a 

possibilidade de contagio;  

h. A educação de novas posturas de higiene em todas as dimensões sinalizadas nesse plano 

demandam tempo e estratégias de educação para se transformar em hábitos culturais nos grupos 

sociais para efetivamente mitigar o risco nos momentos presencias da educação.  
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

No caso concreto da Faculdade CENSUPEG foi julgada como ajustada a descrição de 

território que segue: 

Polo Anita Garibaldi 
Endereço: Rua: Elgida Barbosa Ramos, Centro 
Anita Garibaldi/SC -  CEP: 88.590-000 
Telefone: (49) 3543 0235 
 

- No Polo de Anita Garibaldi atendemos estudantes nas seguintes áreas e cursos: 

 

Graduação EAD   

CURSO SEMESTRE NÚMERO DE ALUNOS 

 Pedagogia   7° fase  29 alunos (em estágio, atendimentos em grupos) 

 Pedagogia  7° fase  29 alunos (em estágio, atendimentos em grupos) 

 Pedagogia  5° fase  19 alunos 

 Processos 

Gerenciais 

 3° fase  14 alunos 

 

As aulas acontecem no período noturno, nas segundas e terças-feiras. 
São 07 (sete) funcionários no Polo, incluindo o pessoal da limpeza. 
O Polo tem 3 (três) salas de aula, com capacidade para 15 alunos cada.  
As salas foram demarcadas com o distanciamento de 1,5m entre as cadeiras limitando a 

capacidade de cada sala, de acordo com as regras sanitárias. O Polo da Faculdade Censupeg 
está organizado para atender os estudantes, alternando as turmas em dias diferentes para evitar 
aglomeração e respeitando o distanciamento social. Além disso, as aulas serão de forma híbrida, 
sendo que alguns alunos assistirão remotamente. Será disponibilizado dispensers de álcool 70% 
na entrada do Polo e nas salas de aula; será feita a aferição da temperatura na entrada dos 
estudantes. 

 

5.3 VULNERABILIDADES  

 

A FACULDADE CENSUPEG toma em consideração, na definição de seu cenário de risco, as 

vulnerabilidades gerais e específicas que seguem: 

a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos 

(aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) 

ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz 

e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física 

interpessoal; 

b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu 
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cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, 

etiquetas corretas de tossir e espirrar; 

c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção 

da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa 

educação científica e dificuldades de pensamento crítico; 

d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news 

e difusão de informação não validada cientificamente; 

e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações 

físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.; 

f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, 

distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros); 

g. existência de atores pertencendo a grupos de risco; 

h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos; 

i. dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados; 

j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação; 

k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como 

computadores e notebooks e problemas na conexão à internet; 

l. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração 

na entrada e saída das pessoas; 

m. considerando que o público da graduação e pós-graduação lato sensu nível de atuação 

da Faculdade CENSUPEG, na sua maioria são adultos a possibilidade de estar em sala de aula 

pessoas do grupo de risco se torna elevada;  

 

5.4 CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR 

 

A Faculdade CENSUPEG considera já ter instaladas e a instalar as seguintes capacidades: 

Capacidades instaladas: 

a. Criamos o Comitê Estratégico de Retorno às Aulas com todas as áreas de curso da 

faculdade para planejamento e elaboração do protocolo de retomada, plano de contingência e 

futuras ações; 

b. Desenvolvemos a formação específica e continuada em plataforma virtual para docentes, 

discentes e equipe administrativa e 100% deles já estão capacitados antes da retomada da 

atividade presencial. 

c. Desenvolvemos estratégias pedagógicas direcionadas por tipo de curso para os discentes 

do grupo de risco que não poderão participar das atividades presenciais de forma que não 
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comprometa sua formação profissional. 

d. Temos o programa de capacitação permanente para docentes com foco em práticas 

pedagógicas que respeitem os protocolos de segurança e zelem pela qualidade pedagógica da 

atividade fim. 

 

Capacidades a instalar 

a. dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula 

possam vir a ter algum tipo de sintoma; 

b. formação específica, de acordo com o planejamento que segue: 

1ªETAPA – matricula de todos os atores envolvidos na instituição, especialmente os calouros 

de 2021, no curso que a Faculdade CENSUPEG tem estruturado no ambiente virtual e 

aprendizagem disponibilizada em tempo integral para todos os segmentos da instituição: docentes, 

discentes e equipe administrativa. 

2ª ETAPA- monitorar cada aula que ocorre mensalmente se todos os envolvidos na atividade 

presencial estão com a atualização do curso sobre o “Novo Normal” e que é coordenado pela equipe 

de professores da área da saúde da Faculdade. 

c. treinamento, incluindo simulados, conforme o planejamento que segue: 

1ªETAPA – No início de cada aula presencial o docente e o consultor/diretor local da Unidade 

CENSUPEG relembra os discentes sobre as diretrizes do protocolo de retomada que foi 

disponibilizado anteriormente; 

2ªETAPA – Professor confere os equipamentos de segurança individual de cada acadêmico 

e a distância exigida dentro da sala. Conforme o Protocolo da Instituição.  

d. Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção 

pública ou privada; 

e. Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de 

casos confirmados; 

 

Distância até os serviços de Saúde na cidade: 

Polo Anita Garibaldi até Corpo de Bombeiro = Aproximadamente: (1,5 km) 

Polo Anita Garibaldi até Hospital Frei Rogério = Aproximadamente: (650,0 m) 

Polo Anita Garibaldi até Posto de Saúde Central = Aproximadamente: (1,3 km) 

Polo Anita Garibaldi até Posto de Saúde Bairro Copercampos = Aproximadamente: (1 km) 

 

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO 
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Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1, 

que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada 

pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à 

natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta 

(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.  
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FASES SUBFASES CARACTERÍSTICAS PLANCON ESTADUAL 

PREPARAÇÃO  
Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não 

ameaçadora 
 

RESPOSTA 

Contenção 

(por vezes, 

subdividida em 

simples no 

início e 

alargada quando 

já há casos no 

país/estado) 

 

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou 

casos importados em outros estados (contenção inicial) até à situação 

da existência de cadeias secundárias de transmissão em outros estados 

e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de transmissão 

secundária (contenção alargada). 

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), isolamentos 

específicos (para evitar o contágio da população a partir de casos 

importados) e vigilância de entradas, saídas e deslocamentos de 

pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é quando 

as autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se propaga 

e entra em transmissão local. Considera-se na fase de Contenção duas 

subfases Contenção Inicial e Contenção Alargada. 

Alerta (quando 

somente há 

ocorrências em 

outros estados) 

e 

Perigo Iminente 

(quando há casos 

importados no 

estado, mas sem 

cadeias de 

transmissão 

secundária) 

Mitigação 

(podendo, se 

houver medidas 

muito firmes 

como testagem 

generalizada, 

isolamento de 

casos e 

impedimento de 

entradas chegar 

até à 

Supressão) 

A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e 

intensificar-se quando há transmissão sustentada ou comunitária. 

Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se 

diminuir o avanço da pandemia, com ações como suspensão de aulas, 

fechamento de comércio, bares e restaurantes, cancelamento de eventos 

esportivos, congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação 

de transportes etc. 

Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para 

uma fase de recuperação estas medidas restritivas podem ser 

flexibilizadas. 

Emergência de Saúde 

Pública 

RECUPERAÇÃO  

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e 

controle parcial da epidemia, sustentada em indicadores oficiais de 

evolução de taxas de contágio e de ocupação de atendimento 

hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico e/ou 

surgimento de vacina e/ou descoberta de medicamentos adequados para o 

tratamento da COVID-19, comprovados cientificamente pelas autoridades 

competentes podendo considerar-se consolidada (recuperação plena). 

Até que isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas 

para evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão do 

achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de reversão da 

redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e controle 

deverão ser retomadas, em partes similares às previstas para a fase 

de Contenção.  
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``Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.Fonte: Adaptado de um modelo 

geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países elaboraram seus planos de 

contingência.
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7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA 

 

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que lidar, 

exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-

nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema 

coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e 

implementação de ações adequadas. 

Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações 

operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais: 

a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar; 

b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal” 

sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para 

coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em 

cada domínio; 

c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos 

de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário 

implementar. 

 

7.1 DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP) – Protocolo 

CENSUPEG 

 

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se 

indicadas no Protocolo de Retomada das aulas presencias da PÓS-GRAUDAÇÃO PRESENCIAL e 

GRADUAÇÃO EAD amplamente divulgado em todos os canais da Instituição. 

Aqui apesentamos nosso Protocolo de Retomada para as turmas de pós-graduação 

presencial, gradativa nos seguintes termos e em cada segmento.  

Este protocolo foi dividido em três segmentos:  

SEGMENTO CONSULTOR 

SEGMENTO PROFESSOR 

SEGMENTO ACADÊMICO  

Em cada segmento construímos três áreas de protocolo: 

PROTOCOLO DE SAÚDE 

PROTOCOLO PEDAGÓGICO 

PROTOCOLO JURÍDICO 
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PROTOCOLO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA 

PÓS- GRADUAÇÃO PRESENCIAL CENSUPEG – COVID-19 e GRADUAÇÃO EAD  

 

PROTOCOLO DE SAÚDE, PEDAGÓGICO E JURÍDICO 

 

 
Estamos enfrentando algo novo e totalmente desconhecido. A pandemia da Covid-19 exigiu 

que todos aprendêssemos novos hábitos e encontrássemos novas possibilidades de ensinar e 

aprender. Estamos em constante processo de replanejar para lidar com essa nova realidade que 

se relaciona com diversos fatores que fogem do nosso controle e afetam a vida de todos em todos 

os espaços e posições. Neste momento é necessário considerar que o processo de reabertura 

econômica brasileira tem ensaiado sua retomada em pequenas tentativas e que, no tempo certo, 

as atividades educacionais também serão retomadas. Por isso, nós do GRUPO CENSUPEG 

preparamos o Protocolo de Retomada das Aulas Presenciais da Pós-Graduação Presencial e da 

Graduação EAD para todas as turmas de Santa Catarina. Deste modo queremos garantir um 

processo gradual e seguro, com base nas medidas de prevenção a saúde coletiva e combate ao 

vírus, sustentamos nosso protocolo em três pilares que são: saúde, pedagógico e jurídico a fim de 

evitar qualquer brecha que possa invalidar o estabelecimento deste protocolo e sua implementação. 

Por outro lado, acreditamos que essa retomada só é possível por conta das variadas 

medidas estratégicas adotadas pelos governos municipais, estaduais e federal, incluindo a estrutura 

da saúde pública, aspectos que também serão considerados neste protocolo. Observamos que 

neste momento as diferenças gerenciais políticas de cada localidade nos permite a transição do 

distanciamento social ampliado para seletivo. Além disso, todas as recomendações que você vai 

encontrar neste Protocolo são compatíveis e respeitam as medidas adotadas pela Organização 

Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e dos órgãos estaduais de Santa Catarina.  

Neste momento de retomada, entendemos que a atuação da Faculdade CENSUPEG se faz 

ainda mais necessária no cumprimento de seu papel, dando continuidade no ensino dos 

profissionais que movem e transformam diferentes realidades nas áreas da saúde, educação e 

gestão através dos nossos cursos de pós-graduação. Ressaltamos que, como o contexto é muito 

novo para todos, ainda não possuímos experiência comprovada no Brasil ou no mundo sobre a 

melhor forma de equilibrar as variáveis envolvidas, mas vamos nos esforçar para que, juntos, 

possamos buscar as melhores soluções para garantir uma retomada segura.  
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Aqui apesentamos nosso Protocolo de Retomada para as turmas de pós-graduação 

presencial e graduação EAD , gradativa nos seguintes termos e em cada segmento.  

Este protocolo foi dividido em três segmentos:  

SEGMENTO GESTÂO DA UNIDADE 

SEGMENTO PROFESSOR 

SEGMENTO ACADÊMICO  

Em cada segmento construímos três áreas de protocolo: 

PROTOCOLO DE SAÚDE 

PROTOCOLO PEDAGÓGICO 

PROTOCOLO JURÍDICO 

 

 

 

SEGMENTO GESTÃO DA UNIDADE: 

 

PROTOCOLO DE SAÚDE: 

1. Avaliar ou localizar um novo local que ofereça estrutura operacional para que seus alunos 

mantenham uma distância de 1,5m entre elas e as demais pessoas, especialmente alunos e 

professores, em todas as atividades educacionais presenciais;  

2. Validar com o local das aulas a rotina de higienização das dependências. Nessa rotina 

indicamos que:  

a) o local higienize os espaços físicos com água sanitária diluída em 1 colher de sopa por 

litro de água, pulverizando em todos os ambientes, antes da chegada das pessoas envolvidas nas 

atividades presenciais; 

b) disponibilizem com fácil acesso álcool gel 70% em todos os espaços físicos, 

especialmente em salas de aula; 

c) disponibilizar o tapete para desinfecção e higienização de calçados criando uma área 

contra vírus e bactérias.  

 

 3. Orientar e promover a higienização das mãos de todos aqueles que compareçam às 

atividades educacionais presenciais, no momento do ingresso às dependências da unidade 

educacional;  
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4. Promover e fiscalizar o uso obrigatório de máscara por todas as pessoas que compareçam 

ao estabelecimento educacional, especialmente alunos, professores e demais colaboradores no dia 

da aula; 

5. Sempre que possível disponibilizar aparelho para aferição da temperatura das pessoas 

que compareçam ao estabelecimento educacional, no momento do ingresso às dependências da 

sala de aula; 

6. Comunicar a sede através do seu supervisor comercial caso você ou o responsável pela 

sua turma apresente os sintomas característicos da covid-19 no dia da aula e não pode permanecer 

no local. Nessa situação também pedimos que realize o imediato procedimento de quarentena de 

14 dias em sua residência, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e da sua localidade para 

a melhora da sua saúde. E como teremos um espaço de tempo de 30 dias entre uma aula e outra, 

consideremos que você já esteja em gozo de boa saúde para assumir seu papel.  

7. Comunicar a sede através do  gsa@censupeg.com.br qualquer pessoa que apresente os 

sintomas característicos da covid-19 no dia da aula e não pode permanecer na sala. Nessa situação 

também pedimos que orientem o acadêmico a realizar o imediato procedimento de quarentena de 

14 dias em sua residência. Até a próxima aula tudo estará bem, pois será depois de 

aproximadamente 30 dias. 

8. Orientar os acadêmicos para que comuniquem qualquer situação e/ou confirmação de 

covid-19 nele ou em sua família através do gsa@censupeg.com.br  para que possamos zelar pela 

sua segurança e de seus colegas, professores e demais colaboradores do local a aula. 

9. Realizar o curso rápido sobre o “Novo normal da sala de aula presencial” que aborda os 

protocolos de saúde, com especial ênfase na correta utilização de máscaras, higienização de mãos 

e objetos e respeito ao distanciamento social seguro no ambiente da sala de aula e da mesma forma 

disseminar e incentivar os acadêmicos para que todos façam o curso. 

10. Orientar que todos os acadêmicos tragam suas próprias máscaras de pano adicionais 

para troca a cada 3 horas de permanência em ambiente educacional presencial ou assim que ela 

estiver úmida;  

11. Recomendar aos acadêmicos para que na medida do possível tragam calçado adicional 

limpo para utilização exclusiva dentro de sala de aula; 

12. Recomendar aos acadêmicos para que na medida do possível tragam sua própria toalha 

de mão, de pano, para utilização no ambiente educacional; 
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13. Garantir que os ambientes onde acontecem as aulas da pós-graduação sejam arejados, 

especialmente as salas de aula, realizando a atividade educacional, sempre que seja viável, em 

áreas abertas;  

14. O não uso de máscaras por tradutores de libras e alunos deve ser observado em todos 

os segmentos durante a comunicação. Neste caso, deve-se redobrar a atenção com o 

distanciamento de 1,5 m e a higienização. 

15. Orientar alunos e professores de que bolsas e mochilas não devem ser deixados no 

chão da sala de aula. 

16. Consultores do grupo de risco deverão indicar outro responsável pelo acompanhamento 

da turma no dia da aula, pois não poderão comparecer no local das aulas presenciais, lembrando 

que pertencem ao grupo de risco da Covid-19, pessoas nas seguintes situações:  

I • maiores de 60 anos; 

II • gestantes; 

III • pessoas que apresentem sintomas relacionados à doença, quais sejam: febre e tosse 

(seca ou secretiva) persistentes, coriza e falta de ar; 

IV • portadores de imunodeficiência de qualquer espécie; 

V • transplantados e cardiopatas; 

VI • portadores de demais comorbidades associadas à Covid-19;  

VII • diabéticos; 

VIII • pessoas com doenças respiratórias crônicas; 

IX. pessoas com hipertensão e doença renal crônica (não necessariamente faça 

quimioterapia) 

X •pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores; 

XI • pessoas em tratamento quimioterápico;  

XII • pessoas com anemia falciforme. 

XIII. pessoas que residem com pessoas de risco (exemplificadas na relação acima). 

 

PROTOCOLO PEDAGÓGICO:  

1. Validar e mediar junto aos acadêmicos as duas situações possíveis com relação aos 

docentes do grupo de risco que estarão impossibilitados de viajar: 

a) substituir o docente e manter a aula presencial; 

b) manter o docente e realizar a aula no TEAMS no formato EPV. 
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2. Orientar que os alunos do grupo de risco não poderão participar do momento presencial 

e por isso terão um Cronograma de Aulas no formato EPV específico para grupo de risco do seu 

curso. Para participar desse EPV de grupo de risco deverão comunicar por email ao 

gsa@censupeg.com.br a sua necessidade de acesso a turma de Grupo de Risco com 10 dias de 

antecedência da aula. 

3. Planejar junto com os alunos e professores os momentos de intervalo de maneira 

intercalados entre as turmas e alertar a todos que os lanches não poderão ser compartilhados. 

4. Palestras e eventos acadêmicos serão mantidos exclusivamente em formato digital, em 

plataformas de web conferência e/ou redes sociais. 

 

PROTOCOLO JURÍDICO: 

1. Acompanhar as diretrizes locais da sua região com relação a retoma das atividades 

presenciais e ou suspensão. A cada atualização a sede deve ser comunicada imediatamente 

através do supervisor comercial; 

2. Restabelecer nova parceria com o local de aula considerando todos os itens desse 

protocolo e o protocolo das autoridades de vigilância sanitária do local; 

3. Orientar os acadêmicos a procurar a Central de Relacionamento Acadêmico no e-mail 

gsa@censupeg.com.br ou 0800 6006808 quando qualquer situação de inconformidade ou 

insatisfação relacionado ao contrato de prestação de serviço, mensalidades e outros pontos 

relacionados a atividade acadêmica.  

4. Colher assinatura dos alunos antecipadamente da declaração/termo de ciência e 

responsabilidade quanto ao protocolo de saúde, ou seja, antes de entrar na sala onde ocorre a aula 

presencial. 

 

 SEGMENTO PROFESSOR 

 

PROTOCOLO DE SAÚDE: 

1. Zelar pelo seu deslocamento até o local da aula seguindo TODAS normas de segurança 

definidas pelo tipo e empresa de transporte utilizado; 

2. Iniciar sua atividade docente presencial desde que o local ofereça estrutura operacional 

para que seus alunos mantenham uma distância de 1,5 m em todas as atividades educacionais 

presenciais;  

3. Procurar ter seu próprio álcool gel 70% e utilizar antes e após a aula ou ao tocar em 

objetos compartilhados ex.: maçanetas, teclados; controle remotos; data show... 
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 4. Orientar e promover a higienização das mãos de todos aqueles que compareçam às 

atividades educacionais presenciais, no momento do ingresso às dependências da unidade 

educacional;  

5. Providenciar as suas próprias máscaras de pano adicionais prevendo a quantidade de 

máscaras necessárias para o tempo de duração da sua aula, considerando a troca a cada 3 horas 

de permanência em ambiente educacional presencial;  

6. É de uso obrigatório a máscara de pano para todas as pessoas que estiverem na sala de 

aula e o professor tem o direito de impedir a entrada de alunos ou qualquer outra pessoa, caso essa 

regra não seja cumprida; 

7. Caso no local esteja disponível o serviço de aferição de temperatura procure aferir a sua 

e confira se está abaixo de 37,8° no momento do ingresso às dependências da sala de aula; 

8. Comunicar a equipe de Logística e Recursos Educacionais se apresentar os sintomas 

característicos da covid-19 no dia da aula e não puder ministrar a aula. 

9. Comunicar a sede através do gsa@censupeg.com.br qualquer pessoa que apresente os 

sintomas característicos da covid-19 no dia da aula e não pode permanecer na sala. Nessa situação 

também pedimos que orientem o acadêmico que procure ajuda médica e realize de imediato o 

procedimento de quarentena. E que retome as aulas após sua recuperação total. 

10. Comunicar a equipe de Logística e Recursos Educacionais qualquer situação e/ou 

confirmação de covid-19 em você ou na sua família para que possamos zelar pela sua segurança, 

dos seus alunos e demais colaboradores do local onde ocorreu a aula. 

11. Orientar os acadêmicos para que comuniquem qualquer situação e/ou confirmação de 

covid-19 nele ou em sua família através do gsa@censupeg.com.br  para que possamos zelar pela 

sua segurança  e de seus colegas, professores e demais colaboradores do local a aula. 

12. Realizar o curso rápido sobre o “Novo normal da sala de aula presencial” que aborda os 

protocolos de saúde, com especial ênfase na correta utilização de máscaras, higienização de mãos, 

de objetos e como zelar pelo distanciamento social seguro no ambiente da sala de aula. 

13. Manter o ambiente onde acontece sua aula o mais arejado possível, especialmente a 

sala de aula, realizando a atividade educacional, sempre que seja viável, em áreas abertas;  

14. O não uso de máscaras por tradutores de libras e alunos deve ser observado em todos 

os segmentos durante a comunicação. Neste caso, deve-se redobrar a atenção com o 

distanciamento e a higienização. 

15. Bolsas e mochilas não devem ser deixados no chão da sala de aula. 

16. Professores do grupo de risco não poderão ministrar aulas presenciais, sabendo que 

pertence ao grupo de risco da Covid-19, pessoas nas seguintes situações:  
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I • maiores de 60 anos; 

II • gestantes; 

III • pessoas que apresentem sintomas relacionados à doença, quais sejam: febre e tosse 

(seca ou secretiva) persistentes, coriza e falta de ar; 

IV • portadores de imunodeficiência de qualquer espécie; 

V • transplantados e cardiopatas; 

VI • portadores de demais comorbidades associadas à Covid-19;  

VII • diabéticos; 

VIII • pessoas com doenças respiratórias crônicas; 

IX. pessoas com hipertensão e doença renal crônica (não necessariamente faça 

quimioterapia) 

X •pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores; 

XI • pessoas em tratamento quimioterápico;  

XII • pessoas com anemia falciforme. 

XIII. pessoas que residem com pessoas de risco (exemplificadas na relação acima). 

 

PROTOCOLO PEDAGÓGICO:  

1. Planeje suas aulas prevendo um plano de trabalho virtualizado (EPV – TEAMS) para os 

estudantes do grupo de risco ou àqueles que não se sintam confortáveis e seguros para realizarem 

as atividades educacionais presenciais. Essa ação está prevista no Parecer CNE/CP n° 05/2020.  

2. Organizar o plano de aula para que as atividades que demandem interação física ocorram 

sem o contato entre os alunos e, preferencialmente, sem compartilhamento de materiais e sem 

atividades em grupos ou dinâmicas que necessite de uma aproximação. 

3. Para as atividades de interação e discussão, devem ser priorizadas as práticas que os 

estudantes possam realizar de seus locais de assento, como debates e apresentação de trabalhos. 

4. As disciplinas de estágio serão contempladas com protocolos próprios e específicos de 

cada curso e área profissional em conformidade com as portarias locais que permitem a atividade.  

 

PROTOCOLO JURÍDICO: 

1. É responsabilidade do professor seguir todas as diretrizes desse protocolo zelando pela 

segurança de todos nos momentos de presencialidade; 

2. Qualquer situação de saúde que afete a execução das atividades pedagógicas assumidas 

pelo professor deverá ser notificada a equipe de Logística e Recursos Educacionais, 

preferencialmente anexando o atestado médico. 
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3. Todas as aulas presenciais planejadas nesse “novo normal” e qualquer situação 

relacionada as aulas e ao cronograma de atividades serão planejadas mensalmente, por isso as 

datas planejadas poderão mudar conforme a situação de cada local de aula. 

4. Para atuar presencialmente nas diferentes localidades que o CENSUPEG tem turma de 

pós-graduação presencial o professor deve registrar o aceite no Termo de Ciência e 

Responsabilidade enviado pelo setor jurídico. 

5. Havendo qualquer situação que coloque em risco a saúde do grupo de alunos e do 

professor as atividades presenciais programadas deverão ser ofertadas de forma remota através 

do EPV- Encontro Presencial Virtualizado conforme está previsto no Parecer CNE/CP n° 05/2020. 

 

 

 SEGMENTO ACADÊMICO 

 

PROTOCOLO DE SAÚDE: 

1. Zelar pelo seu deslocamento até o local da aula seguindo TODAS as normas de 

segurança conforme o transporte utilizado; 

2. Fazer a higienização das mãos no momento do ingresso às dependências da sala de 

aula;  

3. Acomodar-se na sala de aula mantendo uma distância de 1,5 m dos colegas e professor 

em todas as atividades educacionais presenciais;  

4. Ter seu próprio álcool gel 70% e utilizar antes e após a aula ou ao tocar em objetos 

compartilhados ex.: maçanetas, teclados; controle remotos; data show... 

5. Em hipótese alguma compartilhar qualquer tipo de objeto individual: lápis, caneta, 

borracha, apontador, computador, celular, tablete... 

 6. Providenciar as suas próprias máscaras de pano prevendo a quantidade de máscaras 

necessárias para o tempo de duração da sua aula, considerando que a fala constante ocasiona 

umidade da máscara em intervalo menor que duas horas. O recomendado é possuir máscaras 

reservas para troca a cada 3 horas ou se estiver úmida. Lembrando que após a troca, deve-se 

higienizar adequadamente as mãos. 

7. É de uso obrigatório a máscara de pano por todas as pessoas que acessarem a sala de 

aula e o professor tem o direito de impedir a entrada na sala de aula, caso essa regra não seja 

cumprida, inclusive poderá registrar falta se o aluno comparecer no local e não tiver sua própria 

máscara, até porque não poderá assistir a aula; 
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8. Se existir aferição de temperatura no local procure o responsável pelo serviço no momento 

do ingresso às dependências da sala de aula. Caso esteja acima de 37,8° comunique o consultor 

da sua turma e a sede através do email gsa@censupeg.com.br, pois não poderá assistir a aula e 

será necessário fazer reposição da aula em outro momento; 

9. Comunicar a Faculdade através do e-mail  gsa@censupeg.com.br se apresentar os 

sintomas característicos da covid-19 no dia da aula e não pode permanecer na sala. Da mesma 

forma inicie, imediatamente a quarentena de 14 dias em sua residência, assim até a próxima aula 

tudo estará bem, pois será depois de aproximadamente 30 dias. 

10. É responsabilidade do acadêmico comunicar qualquer situação e/ou confirmação de 

covid-19 nele ou em sua família através do gsa@censupeg.com.br  para que possamos zelar pela 

sua segurança  e de seus colegas, professores e demais colaboradores do local da aula. 

11. Para acessar a aula presencial é fundamental que o acadêmico realize o curso rápido 

sobre o “Novo normal da sala de aula presencial” que aborda os protocolos de saúde, com especial 

ênfase na correta utilização de máscaras, higienização de mãos, de objetos e zelando pelo respeito 

ao distanciamento social seguro no ambiente da sala de aula. 

12. Junto com os colegas e o professor procurar manter o ambiente onde acontece sua aula 

o mais arejado possível, inclusive sugerimos aos docentes que a atividade educacional aconteça, 

sempre que seja viável, em áreas abertas;  

13. Sugerimos que na medida do possível tragam calçado adicional limpo para utilização 

exclusiva dentro de sala de aula; 

14. Alertamos que bolsas e mochilas não devem ser deixados no chão da sala de aula. 

15. Os acadêmicos que se enquadram no grupo de risco não poderão participar da aula de 

forma presencial e por isso será ofertado um Cronograma de Aulas no formato EPV específico para 

acadêmicos do grupo de risco do seu curso. Para participar desse EPV de grupo de risco deverão 

comunicar por email ao gsa@censupeg.com.br a sua necessidade de acesso a turma de Grupo de 

Risco com 10 dias de antecedência da aula presencial. 

16. Para os intervalos os acadêmicos devem evitar usar o banheiro ao mesmo tempo e se 

consumir algum alimento deve ser individual mantendo a distância e fazendo a higiene do local. 

 

PROTOCOLO PEDAGÓGICO: 

1. Os acadêmicos do grupo de risco deverão solicitar a sua participação na turma do EPV 

do Grupo de Risco com 10 (dez) dias de antecedência da data prevista para a aula presencial 

através do gsa@censupeg.com.br . Nesse e-mail é importante que inclua a justificativa de qual do 

grupo de risco da Covid-19 ele pertence, entre eles:  
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I • maiores de 60 anos; 

II • gestantes; 

III • pessoas que apresentem sintomas relacionados à doença, quais sejam: febre e tosse 

(seca ou secretiva) persistentes, coriza e falta de ar; 

IV • portadores de imunodeficiência de qualquer espécie; 

V • transplantados e cardiopatas; 

VI • portadores de demais comorbidades associadas à Covid-19;  

VII • diabéticos; 

VIII • pessoas com doenças respiratórias crônicas; 

IX. pessoas com hipertensão e doença renal crônica (não necessariamente faça 

quimioterapia) 

X •pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores; 

XI • pessoas em tratamento quimioterápico;  

XII • pessoas com anemia falciforme. 

XIII. pessoas que residem com pessoas de risco (exemplificadas na relação acima). 

2. Estar ciente que o retorno das aulas presenciais implica em termos duas situações 

possíveis com relação aos docentes do grupo de risco que estarão impossibilitados de viajar e 

compartilhar ambientes com grupo de pessoas, como a sala de aula. As situações possíveis são: 

a) substituir o docente e manter a aula presencial; 

b) manter o docente e realizar a aula no TEAMS no formato EPV. 

3. Não serão permitidas nenhuma atividade em grupos de alunos nas aulas presencias, 

salvo mediadas por tecnologias interativas e mantendo o distanciamento. 

4. As disciplinas de estágio serão contempladas com protocolos próprios e específicos de 

cada curso e área profissional.  

 

PROTOCOLO JURÍDICO: 

1. É responsabilidade do acadêmico seguir todas as diretrizes desse protocolo zelando pela 

segurança de todos nos momentos de presencialidade; 

2. Qualquer situação de saúde que afete a participação do acadêmico nas atividades do seu 

cronograma de aula deverão ser notificadas através do e-mail gsa@censupeg.com.br, 

preferencialmente anexando o atestado médico. 

3. Todas as notificações oficiais sobre o “novo normal” e qualquer situação relacionada as 

aulas e ao cronograma de atividades serão amplamente comunicadas no portal acadêmico, bem 

como os comunicados serão enviados no e-mail que o acadêmico cadastrou no sistema 
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educacional, por isso é responsabilidade do acadêmico acessar o portal e acompanhar as 

notificações, pois diante de situações emergenciais poderão ocorrer alterações no cronograma de 

aulas e ou atividades do seu curso. 

4. Havendo qualquer situação que coloque em risco a saúde do grupo de alunos e 

professores da sua turma, as atividades presenciais serão contempladas e/ou substituídas de forma 

remota através do EPV- Encontro Presencial Virtualizado conforme está previsto no Parecer 

CNE/CP n° 05/2020. 

5. Para participar da aula presencial é responsabilidade do acadêmico assinar com 

antecedência a declaração/termo de ciência e responsabilidade quanto ao protocolo de saúde. 

 

Importante mencionar que esta retomada das aulas presenciais deve seguir a orientação e 

autorização de cada município, ou seja, a retomada das atividades presenciais está vinculada as 

normativas do governo, o que nos impulsiona a retroagir caso as autorizações forem cessadas pelos 

estados/município. 

Dessa forma, esta retomada será autorizada em cada unidade após o Diretor da Unidade 

preencher o Formulário de Retorno das Aula Presenciais – no Portal do Consultor. Neste formulário 

será anexado o decreto estadual ou municipal sobre a liberalidade das atividades educacionais 

presenciais, junto com outras informações sobre a estrutura do local e o novo cronograma de aulas. 

Estes documentos serão analisados pelo jurídico e somente então será autorizada a retomada das 

atividades presenciais pelo Grupo Educacional CENSUPEG. 

Cada Diretor da Unidade CENSUPEG é responsável por cientificar o Grupo CENSUPEG sobre 

qualquer mudança nas normativas do seu município, enviando os documentos referentes as 

orientações e normativas governamentais da sua localidade. 

Todos os Diretores de Unidade, Consultores da Pós e profissionais CENSUPEG devem divulgar 

amplamente o presente protocolo que será enviado pelo e-mail institucional. 

Haja vista a atividade educacional privada ser amplamente fiscalizada por inúmeros órgãos, em 

especial os Ministérios Públicos, é imprescindível que todos os profissionais CENSUPEG 

fortaleçam a cultura do cuidado e do bom senso com cada profissional e acadêmico CENSUPEG, 

respeitando os protocolos de segurança aqui regulamentados, com a respectiva ciência dos 

envolvidos, previamente à efetivação do retorno às atividades presenciais.  

O grupo CENSUPEG continuará acompanhando atentamente todos os desdobramentos 

relativos ao avanço da COVID-19 e suas implicações na seara educacional informando-os e 

orientando-os o mais prontamente possível na hipótese de necessidade de ajustes nas diretrizes 

acima indicadas. 
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7.1.1 DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS 
 

CASO SUSPEITO DE COVID-19: Indivíduo com sintomas gripais, incluindo febre E/OU calafrio 
E/OU tosse E/OU coriza E/OU obstrução nasal E/OU dor de garganta E/OU falta de sensibilidade 
para olfato ou paladar E/OU dor de cabeça.  

Na identificação de um caso suspeito de COVID-19 a escola deve isolá-lo em local determinado, 
e contatar pais ou responsáveis, para avaliação médica imediata (em UBS de referência ou Ligue 
Saúde). Somente a partir da avaliação médica é possível dar seguimento às condutas de isolamento 
no ambiente escolar.  

A partir da identificação do caso suspeito de COVID-19 a escola deve comunicar a UBS de 
referência ou o Ligue Saúde (3481-5165) imediatamente, para monitoramento.  

 
Situação 1: Alunos do ensino fundamental (a partir do 1º ano) até ensino superior, que 

seguem as medidas de segurança preconizadas. 
  
Caso suspeito identificado na sala de aula é afastado por 10 dias ou até o resultado do exame 

(PCR) negativo para COVID-19.  
 

Considerando que foram cumpridas as medidas de segurança (uso de EPI, distância de 
segurança e ventilação do ambiente), a sala de aula mantém as atividades e é monitorada durante 
14 dias pela APS.  

Independente do resultado do exame do caso índice:  
Se nenhum aluno ou professor da turma/sala apresentar sintomas durante o período de 14 dias, 

continuam as atividades habitualmente.  
Se um segundo aluno ou professor da turma/sala apresentar sintomas durante o período de 14 

dias, a avaliação da suspensão das atividades da turma será avaliada pela vigilância epidemiológica 
e sanitária.  

Os demais locais de convívio no ambiente escolar (cantina, refeitório, transporte) também 
poderão ser incluídos no monitoramento.  

 
Situação 2: Alunos da educação infantil, que não seguem ou precisam de auxílio para 

seguir as medidas de segurança preconizadas.  
 
Caso suspeito identificado (caso índice) na sala de aula é afastado por 10 dias OU até o resultado 

do exame (PCR) negativo para COVID-19 OU conforme avaliação médica que descarte suspeita 
de COVID-19.  

Considerando a dificuldade de cumprimento das medidas de segurança na faixa etária (uso de 
EPI, distância de segurança e ventilação do ambiente), a sala de aula tem as atividades suspensas 
e é monitorada durante 14 dias pela APS.  

A partir do resultado NEGATIVO do exame (PCR - COVID-19) do caso índice, o retorno da turma 
às atividades depende das seguintes situações:  

Se nenhum aluno ou professor da turma/sala apresentar sintomas, podem retornar às atividades 
habituais.  

Se um segundo aluno ou professor da turma/sala apresentar sintomas, as atividades se mantêm 
suspensas pelo período de 14 dias a partir do último contato com caso índice.  

Observação: se o aluno não coletar exame para COVID-19, considerar caso suspeito como 
positivo e manter o isolamento das atividades da turma por 14 dias a partir do último contato com 
caso índice.  
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Os demais locais de convívio no ambiente escolar (cantina, refeitório, transporte) também 
poderão ser incluídos no monitoramento.  

 
 
MONITORAMENTO UBSF:  
 

A APS recebe o caso suspeito de COVID-19 do ambiente escolar, e verifica se já está 
preenchido na planilha compartilhada de monitoramento.  

APS monitora resultado de exame do caso suspeito e monitora o aparecimento de sintomas no 
restante da turma do caso suspeito, durante 14 dias a partir do último contato com caso suspeito 
ou na apresentação de resultado de PCR negativo para COVID-19 do caso suspeito.  

A presença de casos suspeitos em unidades escolares e o monitoramento de turmas deve ser 
comunicado para técnico responsável na VE.  
 

7.1.2 DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
 

A FACULDADE CENSUPEG  organizou o retorno às atividades presenciais, de acordo com as 
diretrizes gerais elaboradas pelo Comitê Estratégico de Retorno às Aulas do Governo do Estado 
de Santa Catarina, observando 
 

1. Garantia do Direito à Educação Básica 
2. Calendário Escolar 
3. Organização Curricular 
4. Formação Continuada 

 

7.1.3 DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

Não temos cantina no Polo de Anita Garibaldi. 

7.1.4 DAOP TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Por ser uma Faculdade totalmente voltada ao ensino superior, não utilizamos transporte 
escolar, sendo de responsabilidade de cada aluno o transporte até a faculdade. 
 

7.1.5 DAOP GESTÃO DE PESSOAS 
 
As ações de acompanhamento das condições de saúde por parte dos estabelecimentos de ensino, 
devem estar vinculadas às diretrizes e recomendações da saúde ocupacional de cada Rede de 
Ensino. 
 
Do acompanhamento das condições de saúde: 

  
Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de ensino reforcem as medidas de 
prevenção da doença, orientando os profissionais da educação a respeito de diretrizes como: 

 
• distanciamento social;  
• uso de máscaras;  
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• higiene das mãos;  
• limpeza do ambiente de trabalho;  
• afastamento de sintomáticos;  
• monitoramento dos sintomas;  
• boa ventilação dos ambientes.  

 
Realizar triagem dos funcionários da escola, sendo classificados de acordo com seu estado 
individual inicial em relação à Covid-19, sendo divididos em grupos:  

Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da educação que apresentarem 
sintomas como febre, dores no corpo, calafrios, falta de  ar, tosse, dor de garganta, diarreia, 
alteração de paladar ou olfato e dificuldades  respiratórias, e também os profissionais que 
tiveram contato, nos últimos 14 dias, com  um caso confirmado de COVID-19;  

Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco  pessoas com 60 anos ou mais; 
os profissionais que sofram de doenças crônicas  (cardiopatias, diabetes, hipertensão, 
imunossupressores), as gestantes de alto risco,  entre outros, conforme Decreto SC/525/2020; 

Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e tem permissão  para realizar os trabalhos 
presencialmente;  

A triagem possui dois objetivos:  

* identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento aos serviços de saúde;  

* isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente de trabalho.  

* Recomendar que todos os profissionais da educação respondam a um questionário 
autodeclaratório, antes de acessar o local de trabalho, com o objetivo de identificar casos 
suspeitos de COVID-19.  

* Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de controle que permitam ao 
funcionário informar ao gestor a presença de sintomas;  

* Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da chegada ao local de trabalho, 
recomenda-se seguir as orientações do fabricante  quanto à calibragem do medidor de 
temperatura. Dar preferência a medidores de temperatura sem contato, porém caso não seja 
possível utilizar medidores de  temperatura sem contato, a higienização do termômetro com 
álcool 70º deve ser  realizada a cada uso. Caso a temperatura aferida de algum colaborador 
esteja igual ou superior a 37,8°C, o colaborador deve ser considerado um caso suspeito.  

* Orientar os profissionais da educação identificados como casos suspeitos de COVID-19 a:  

- buscar uma Unidade de Saúde;  

- manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início dos sintomas, e depois de três dias 
sem sintomas. Após este período, o profissional poderá voltar ao trabalho;  

- os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a realizar isolamento domiciliar por 14 dias 
e, se apresentarem sintomas, procurar uma Unidade  de Saúde.  
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* Orientar a apresentação de comprovação para o enquadramento no grupo de risco 
estabelecido pelo Decreto SC/525/2020:  

* Cada Rede de Ensino poderá optar por aceitar comprovantes tais como: Formulário de 
Autodeclaração, Atestado Médico e/ou Agendamento em Perícia Médica. 

 
7.1.6 DAOP FINANÇAS 

A Gestão de Finanças compreende o gerenciamento das ações e procedimentos  administrativos 
que envolvem planejamento, análise e controle financeiro, no que  tange ao processo de compras, 
para aquisição de itens como Equipamentos de  Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPCs), de acordo  com o estabelecido pelos órgãos competentes, qualificado e 
prescrito pelos técnicos  da Secretaria de Estado da Saúde, bem como adequado pelos técnicos da 
Secretaria  de Estado da Educação, tais como: máscaras reutilizáveis, álcool em gel, material 
de  limpeza, assim como gerenciar as ações de contrato para equipes de limpeza,  zeladoria, 
recepção e cantina. Enfim, organizar as ações, conforme foi definido no protocolo financeiro da 
instituição de educação/ensino, direcionado para o enfrentamento da COVID-19.  

No retorno às atividades das Redes Pública e Privada de Ensino, bem como do Ensino Superior e 
Técnico, recomenda-se a adoção das seguintes medidas visando à Gestão de Finanças:  

I. Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade de Gestão Operacional (Sistema de 
Comando de Operações - SCO), para cada nível de prontidão, os  recursos financeiros necessários 
para a implementação das medidas preventivas e  de contenção de contágio preconizadas 
(medidas sanitárias, medidas pedagógicas,  medidas excepcionais de gestão de 
restaurantes/refeitórios/cantinas, apoio logístico  às demais dinâmicas operacionais previstas, 
etc...).  

II. Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a serem acionados para a realização das 
atividades, aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção 
Coletivas (EPCs), e todos os itens recomendados nas diretrizes sanitárias, de alimentação, de 
transporte, pedagógicas, gestão de pessoas, de comunicação e de capacitação e treinamento. 
III. Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a captação de 
recursos complementares para a gestão da crise sanitária no estabelecimento de ensino,junto  às 
instâncias competentes.  

IV. Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando Operacional, a fim de executar os 
processos de aquisição de materiais, conforme as normas e legislações vigentes, ou direcionar ao 
órgão competente, após a avaliação do cenário e definição de quais recursos necessários serão 
acionados, sendo eles pré-cadastrados ou não, conforme demandas para o atendimento seguro de 
estudantes, familiares e  servidores;  

V. Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a qualidade de itens indispensáveis 
que precisam ser adquiridos, e o período de abastecimento, identificando a quantidade de EPIs, 
EPCs, materiais individuais, materiais de limpeza, higiene e desinfecção, materiais coletivos, 
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considerando o número de servidores,  alunos, salas de aula, espaços físicos, entre outros, para 
que não faltem equipamentos e materiais nas unidades escolares até o retorno da normalidade (ver  
anexo exemplo).  

VI. Apoiar o processo de compra de materiais e demais insumos que se façam  necessários para a 
operacionalização das medidas definidas para enfrentamento da  crise sanitária, no âmbito do 
estabelecimento de ensino.  

VII. Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de definir a necessidade;  elaboração dos Termos 
de Referência, obtenção dos orçamentos; encaminhamento  para o setor financeiro para aprovação 
e pré-empenho; encaminhamento para o setor  responsável para o lançamento da licitação; 
realização do contrato e empenho,  considerando o tempo de tramitação e os prazos dos 
fornecedores para o  fornecimento dos produtos e materiais.  

VIII. Proceder ao levantamento de recursos necessários para planejar, organizar e  executar as 
capacitações, treinamentos e simulados de campo, envolvendo equipes,  equipamentos, viaturas 
(bombeiros e ambulâncias), entre outros.  

IX. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias quanto à  alimentação na 
escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,  distribuição, acompanhamento e 
fiscalização), e os recursos demandados para este  fim.  

X. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes de gestão de pessoas  quanto à 
necessidade de contratação de servidores substitutos para atender às  demandas dos grupos de 
risco, identificando orçamento, fonte de recursos e  legislação para contratação. 
 

7.1.7 DAOP Capacitação E Treinamento  

A capacitação e o treinamento são o modo de garantir o desenvolvimento de  habilidades. A 
capacitação tem o intuito de ensinar novas habilidades e deixar o  usuário pronto para desempenhar 
determinada função. O processo de treinamento é  a forma de preparar um indivíduo com o objetivo 
de melhorar o que ele já sabe e  garantir o aperfeiçoamento de suas habilidades.  

Recomenda-se a capacitação tanto das equipes que compõem as Unidades de  Gestão 
Operacional (Sistemas de Comando Operacionais - SCO/ Comitês Escolares),  bem como da 
comunidade escolar (alunos, professores, servidores e familiares), a fim  de esclarecer dúvidas e 
apresentar as diferentes etapas do plano de contingência,  bem como a organização dos protocolos 
operacionais.  

Além das capacitações, consideram-se também importantes os treinamentos,  incluindo a 
realização de simulados de algumas ações (validação dos protocolos)  realizadas em 
regiões/municípios/escolas. O plano de contingência também precisa  ser validado e, para tanto, a 
realização de exercícios simulados é uma condição  fundamental para o sucesso da retomada 
gradual das atividades escolares  presenciais.  
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No retorno das atividades da Rede Pública e Privada de Ensino, bem como o Ensino  Superior e 
Técnico, recomenda-se a adoção das seguintes medidas, visando à capacitação e ao treinamento 
das equipes:  

I. Oportunizar a capacitação da equipe responsável pela elaboração do Plano de  Contingência 
Escolar/Municipal/Regional de Prevenção, Monitoramento e Controle da  Disseminação do COVID-
19, baseado no Modelo Plan Con-Edu/Covid-19 ou no Plano  Estadual de Contingência-Educação. 
II. Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e treinamento para os planos de  contingência, 
o Sistema de Comando de Operações - SCO e protocolos escolares.  

III. Promover a capacitação e treinamento dos integrantes da comunidade escolar envolvidos na 
gestão da crise sanitária, com especial atenção às equipes que  compõem a Unidade de Gestão 
Operacional/ Sistema de Comando de Operações.  

IV. Identificar as principais funções a serem desenvolvidas nas Unidades de Gestão  Operacional 
(Sistemas de Comando Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e propor  tarefas/atividades para 
cada uma das funções nos três níveis (estratégico, tático e  operacional) e capacitar para cada 
função (framework).  

V. Desenvolver programas de capacitação para os alunos e para os professores e  servidores que 
não integrem o SCO, focando nas respostas comportamentais  esperadas para cada segmento da 
comunidade escolar, mediante cada uma das  categorias de medidas preventivas adotadas no 
enfrentamento da COVID-19 no  estabelecimento de ensino (medidas pedagógicas, sanitárias; de 
distanciamento  social envolvendo os diferentes espaços físicos e usos do ambiente escolar; 
medidas  de monitoramento, detecção e encaminhamento de casos suspeitos; dinâmica 
de  informação e comunicação para gestão da crise sanitária, etc...).  

VI. Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos alunos e servidores  sobre as 
medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão do COVID 19, com ênfase nas 
orientações, protocolos e diretrizes estabelecidas, sempre em  linguagem acessível para toda a 
comunidade escolar.  

VII. Capacitar a comunidade escolar nos seguintes temas: ações de higiene  necessárias quando 
da utilização do transporte público e transporte escolar; utilização  da máscara de proteção, troca 
da máscara; tempo útil de proteção de máscara;  armazenamento/descarte de máscara 
contaminada; higienização das mãos e objetos;  etiqueta respiratória; como se alimentar com 
segurança, etc.  

VIII. Treinar as Comissões Escolares para fiscalização dos regramentos e diretrizes  aplicáveis na 
unidade escolar que se pretende o retorno do ensino, extensão e  pesquisas presenciais.  

IX. Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de  materiais, 
superfícies e ambientes, aos servidores responsáveis pela limpeza.  

X. Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos servidores e alunos da  escola, sendo 
classificados de acordo com seu estado individual inicial em relação à  Covid-19, sendo divididos 
em 3 grupos: grupo de risco, casos suspeitos ou  confirmados, ou os que não pertencem a nenhum 
dos 2 grupos anteriores. 
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XI. Capacitar e treinar servidores e alunos para procederem às ações quando se  depararem com 
indivíduos com sintomas de síndrome gripal, de forma a se  protegerem e protegerem a comunidade 
escolar de possível contaminação.  

XII. Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do transporte escolar quanto  às 
medidas/diretrizes recomendadas para o retorno das aulas presenciais.  

XIII. Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais envolvidos em todos os  processos da 
alimentação na escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo,  preparo, distribuição, 
acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos  estabelecidos nas diretrizes 
sanitárias, planos de contingências e protocolos  escolares.  

XIV. Capacitar os professores e educadores para adequar as metodologias  pedagógicas para a 
nova forma de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas, e implementar estratégias que garantam 
o acesso à aprendizagem do estudante.  

XV. Oportunizar a capacitação de professores e educadores para uso de novas  estratégias de 
aprendizagem, metodologias ativas, ferramentas digitais, gamificação  (jogos digitais), etc.   

XVI. Promover a formação das equipes pedagógicas e dos professores com os seguintes focos: 
planejamento alinhado à Base Nacional Curricular Comum - BNCC,  ao Currículo Base do Território 
Catarinense - CBTC ou Currículo Referência, novas  propostas pedagógicas, avaliação diagnóstica 
e processual, avaliação na perspectiva  do percurso formativo, uso das TICs.  

XVII. Proceder à articulação e à integração intersetorial com outras  instituições/políticas (saúde, 
assistência social, segurança pública, criança e  adolescente etc.), uma vez que as ações de 
resposta serão realizadas por instituições  diferentes e que, se acionadas, precisam estar prontas 
para prestar o atendimento.  

XVIII. Promover treinamentos para os diferentes atores envolvidos, por meio da  realização de 
simulados referentes às medidas preventivas, protocolos e diretrizes  estabelecidas e de gestão e 
comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no  estabelecimento de ensino.  

XIX. Realizar simulados de preparação para instalação, ativação e funcionamento do  Plano de 
Contingência e do SCO.  

XX. Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as Coordenadorias Regionais de  Educação, 
Saúde, Proteção e Defesa Civil, entre outras. 
XXI. Realizar exercícios simulados de campo para a validação do plano de contingência e dos 
protocolos, antes da retomada às aulas com estudantes e  servidores. Acessar o Caderno de Apoio 
Plan Con COVID-19, para conhecimento e compreensão sobre o que são os simulados, os tipos de 
simulados, metodologias e o passo a passo de como realizá-los.  

XXII. Utilizar diferentes cenários de risco nas simulações e reunir o maior número de situações que 
os alunos vivenciam na escola, visualizando-as na perspectiva de prevenção ao Coronavírus, por 
exemplo:  
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• Trajeto de ida e volta da escola: carro, ônibus, carona, bicicleta. 
 •Na escola: entrada, saída, durante as aulas, intervalo, ida e volta ao banheiro, momento do 
lanche.  
• Ao chegar em casa: medidas de higienização e segurança.  

XXIII. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno 
seguro às atividades presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e professores poderá, ainda, 
ser reforçada com o apoio do Programa Defesa Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de 
Santa Catarina, por meio do módulo  voltado aos desastres de natureza biológica, módulos de 
preparação e resposta a  eventos adversos.  

Considerando as recomendações descritas neste documento, sugerimos a realização de um 
processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica, visando  diagnosticar possíveis ajustes 
necessários durante a aplicação da proposta de  retorno, envolvendo a comunidade escolar. 
 

7.1.8 DAOP  Comunicação E Informação  
 

Estas diretrizes se destinam a orientar as dinâmicas e ações operacionais de Informação e 
Comunicação, a serem implementadas pelo estado, pelas  regiões/municípios e pelos 
estabelecimentos de ensino/educação, quando do  retorno às atividades letivas presenciais. 
Seu maior objetivo é garantir que alunos,  professores, servidores e respectivos familiares se 
mantenham informados de  forma correta e adequada, para que adotem uma atitude crítica e 
vigilante,  sobretudo em relação às fake news e notícias alarmistas, e para que possam  contar 
com conhecimentos e dados condizentes com a realidade, que lhes  permitam saber como 
proceder e por que proceder, de acordo com as orientações  oficiais.  

No que se refere aos processos de comunicação e, em especial, de comunicação de risco, 
faz-se necessário definir o quê será comunicado a quem, a duração desse processo e os 
meios que serão utilizados para a sua operacionalização. A comunicação pode ser pontual 
ou mais duradoura. A definição de quando envolve datas e duração, ou seja, a elaboração 
de um cronograma que deverá ser  reavaliado, de acordo com a duração da crise epidêmica. 
O como, por sua vez, deve determinar os meios que serão utilizados para a comunicação.  

A comunicação desempenha um papel-chave no momento de crise, e é a ferramenta que faz 
a ponte entre as instituições e todas as partes interessadas.  Ter um sistema de comunicação 
de risco e de engajamento comunitário eficaz auxilia a evitar mal-entendidos, bem como a 
propagação de fake news.  
A gestão da informação e a comunicação, no âmbito educacional, durante a crise pandêmica, 
deverá ser norteada pelas diretrizes listadas a seguir, e poderão ser  complementadas, de 
acordo com as especificidades dos níveis educacionais:  

I. Constituir uma equipe responsável pela comunicação interna (entre atores envolvidos na 
crise e na resposta) e pela comunicação externa (ao público),  integrada ao Sistema de 
Comando em Operações (SCO)/Unidade de Gestão  Operacional (UGA) ou Comitê de Crise, 
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definindo funções e responsabilidades  dos seus membros, se possível utilizando 
procedimentos operacionais padrão  (POPs). 
II. Planejar a ativação e implementação de um plano de comunicação, no âmbito do plano de 
ação coordenado pelo SCO/UGO. Sugerimos que sejam incluídos os seguintes tópicos:  

1. Contextualização   
2. Objetivos e metas  
3. Públicos-alvo  
4. Conteúdo(s), principal e secundários, e sua inter-relação  
6. Recursos humanos e materiais – equipes de trabalho e responsáveis 5. Canais 
de comunicação e de informação  
7. Calendarização   
8. Avaliação, adaptação e aprimoramento  

III. Promover a valorização do conhecimento científico já consolidado, como o melhor e mais 
qualificado saber disponível para enfrentar, com êxito, a pandemia  de COVID-19.  

IV. Conscientizar acerca das incertezas, por se tratar de um vírus novo, e de que  o 
conhecimento científico existente tem sido constantemente atualizado, e que  isso reflete na 
preocupação com o rigor e a efetividade para o enfrentamento da  pandemia.  

V. Promover a compreensão acerca do que já se sabe sobre o novo Coronavírus  e a 
pandemia de COVID-19, contribuindo para que a população escolar e suas  famílias possam 
ajudar na prevenção do contágio e na efetividade das medidas  implementadas no 
estabelecimento de ensino/educação.  

VI. Promover a compreensão, tanto sobre as principais formas de contágio associadas à 
COVID-19, como sobre as atitudes e comportamentos mais eficazes  para a prevenção desse 
contágio.  

VII. Promover a adoção de atitudes responsáveis e equilibradas, que estejam longe, tanto do 
pânico paralisante, em que muitas pessoas se deixam mergulhar,  como da atitude 
negacionista, sobre a dimensão do desafio.   

VIII. Incorporar a comunicação de risco dentro de um planejamento, para ocorrências graves 
e em todos os aspectos de resposta a uma epidemia.  

IX. Promover a comunicação com o público/comunidade, durante surtos epidêmicos, deve ser 
no sentido de criar, manter ou resgatar a confiança e a transparência, para tanto, é importante 
analisar e entender o perfil do público-alvo. 
X. Promover a ideia de transparência da informação, defendendo a possibilidade de que cada 
um tenha acesso à informação validada e, mesmo assim, submetendo-a à crítica, 
simultaneamente, combatendo fake news e notícias de natureza especulativa variada.  

XI. Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, que o público-alvo 
utiliza regularmente, e que são de sua preferência. Seguem alguns canais que podem ser 
utilizados com o público interno e externo:   
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• Meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa escrita). • E-mail, Google forms 
para comunicados e/ou pesquisas; Google Hangouts, chat online, webinars, lives, canal 
aberto.  
• Mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Twitter, Website, Instagram,  Youtube, Telegram, 
SMS, Skype, Messenger etc.).  
• Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação,  boletins internos online, 
ouvidoria.  
• Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobiliário urbano  para informação), 
outdoors, spots televisivos, micro programas de  rádio etc.  
• Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de som etc.).   

XII. Identificar os principais meios de comunicação social mais efetivos; criar e/ou  atualizar 
uma lista de contatos e fomentar boas relações com os meios de  comunicação social, 
fornecendo informações regulares sobre o retorno às aulas  e o grau de preparação do estado, 
da região e do município.  

XIII. Avaliar a capacidade de comunicação de todos os atores internos e parceiros  externos 
relevantes e os canais de comunicação utilizados e que possam ser  compartilhados.  

XIV. Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para poder ajustar os  objetivos e metas, 
diversificar e especializar a linguagem, os canais de  comunicação etc.  

XV. Fornecer ao público-alvo canais regulares, através dos quais possam obter  informação 
atualizada (por exemplo: linhas diretas ou um website).  

XVI. Manter a confiança, levando em consideração as reações do público-alvo e  modificando 
o plano de comunicação de risco, dependendo das percepções e  perguntas das pessoas, 
prevendo mecanismos para desmentir rumores e  desinformação, mitigando fake news. 
XVII. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a ser implementada,  de modo 
a, sistematicamente, coletar e dar resposta a todas as questões  provenientes dos atores 
internos e externos.   

XVIII. Promover o fluxo e a integração entre informações externas e internas, possibilitando a 
avaliação contínua das estratégias, ações e sistema operacional  definidos.  
XIX. Definir um mecanismo de comunicação interna que possibilite informar  adequadamente 
aos alunos e servidores acerca das medidas preventivas de  contenção de contágio adotadas 
pelo estabelecimento de ensino.  

XX. Criar um canal específico e de fácil acesso para esclarecimento de dúvidas e  contato 
(inclusive sobre notícias falsas e rumores) que poderá ser um e-mail ou  contato de WhatsApp, 
no âmbito estadual, regional e municipal ou da unidade  escolar, divulgando informações para 
a comunidade interna e externa,  assegurando mecanismos confiáveis de feedback.  

XXI. Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes para promover o uso  de máscaras, 
de higiene pessoal e de convívio responsável enquanto instrumento  que, de alguma forma, à 
luz dos atuais conhecimentos, pode fornecer um certo  grau de proteção em contextos de 
menor distanciamento social.   
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XXII. Adequar a linguagem e o formato das mensagens, considerando a existência  de 
pessoas com deficiências auditivas, visuais, cognitivas e de outras etnias  (indígenas) ou de 
outros países.  

XXIII. Desenvolver campanhas e peças de multimídia que apresentem  informações-chave e 
que possam ser compartilhadas online e transmitidas por  diferentes mídias, com o objetivo 
de informar, envolver, e preparar para o futuro.  Essa medida exige uma redefinição regular 
dos seus propósitos e da adequação  às circunstâncias concretas.  

XXIV. Informar continuamente ao público interno e externo acerca do processo de  gestão da 
crise sanitária, suas fases, estratégias e ações previstas para a  prevenção de contágio no 
ambiente educacional e para a manutenção das  atividades de ensino nos diferentes cenários 
de risco, bem como orientar sobre  os procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos 
de contaminação.  

XXV. Providenciar que o conteúdo das mensagens enviadas pelas instituições  participantes 
e pela unidade escolar inclua: informação sobre as medidas tomadas  pela instituição para 
proteger os seus membros; informação sobre o impacto da  situação de emergência na vida 
da instituição; informação sobre as medidas  pedagógicas, de transporte, de alimentação, de 
gestão de pessoas, de  
treinamento e capacitação; sobre o possível período de retorno às aulas, entre  outras.  

XXVI. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das organizações parceiras  que 
integram o Comitê de Retorno às Aulas e Comitê Técnico Científico da Defesa  Civil de Santa 
Catarina, todos os materiais produzidos e elaborados para auxiliar  no processo de 
planejamento, organização e tomada de decisão sobre o retorno  escolar quais sejam:  

• Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual  COVID-19 em que está 
inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas  Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de 
Transporte Escolar, de  Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de 
Treinamento,  Capacitação e Simulados e de Finanças;  

•Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas COVID 19;  

•Caderno de Apoio Plancon COVID-19;  

•Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos Extremos.  

XXVII. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços físicos e  à prevenção 
e ao controle do COVID-19, em linguagem acessível à comunidade  escolar, e, quando 
aplicável, afixar cartazes com as mesmas normas em locais  visíveis e de circulação, tais 
como: acessos aos estabelecimentos, salas de aula,  banheiros, refeitórios, corredores, dentre 
outros (DAOP Sanitária).  

XXVIII. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as estratégias  pedagógicas 
adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade escolar, a fim de  promover seu engajamento na 
realização das atividades presenciais e não  presenciais, enquanto perdurar o regime especial 
de educação decorrente da  pandemia de COVID-19 (DAOP Pedagógica).  
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XXIX. Incluir no plano de comunicação indicações para a comunidade escolar  relativas aos 
procedimentos alimentares, conforme as diretrizes sanitárias, planos  de contingência e 
protocolos escolares (DAOP Alimentação).  

XXX. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte escolar, quer sejam  servidores 
ou prestadores de serviços (e aplicar no que couber), as medidas  recomendadas para os 
demais profissionais voltadas à atividade escolar (DAOP  Transporte).  

XXXI. Realizar campanha de conscientização para que os pais/responsáveis  priorizem, 
quando possível, o transporte próprio de seus filhos, visando evitar o  risco de contaminação 
dentro do transporte coletivo, orientando para que não  transportem passageiros fora do 
núcleo familiar (DAOP Transporte). 
XXXII. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de prevenção da  COVID-
19 para disponibilizar pela internet aos profissionais da educação (DAOP  Gestão de 
Pessoas).  

XXXIII. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais nas  unidades 
escolares.  

XXXIV. Informar de imediato à Secretaria de Saúde do município a ocorrência de  caso 
suspeito de contaminação no estabelecimento de ensino, para fins de  possível testagem e 
acompanhamento de sua evolução pelas autoridades  sanitárias.  

XXXV. Informar de imediato à Secretaria de Educação estadual/municipal a  ocorrência de 
caso suspeito de contaminação no estabelecimento de ensino, para  fins de monitoramento e 
controle da evolução do contexto pandêmico municipal e  regional na rede de ensino, pela 
Secretaria.  

XXXVI. Manter a comunicação motivacional e de envolvimento para promover a  adoção de 
medidas implementadas pela unidade escolar e adequadas a cada  fase da pandemia no 
estado, na região e no município, em todos os meios de  comunicação, para lembrar que a 
unidade de ensino está preocupada com o bem  
estar de todos.  

XXXVII. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a comunidade saiba  o que fazer 
ao receber a informação e os alertas.  

XXXVIII. Reforçar parcerias com os órgãos de comunicação social, através de  formação e 
disponibilização de materiais, visando a maximização da informação  e mensagens através 
destes canais.  

XXXIX. Elaborar cronogramas para atividades e produtos de comunicação, monitorando sua 
implementação.   



 
Credenciada pela Portaria Nº 1.596, de 10 de Setembro De 2019, seção 1, N° 177, página 42, publicada no DOU 12/09/2019. 

43 

 

XL. Monitorar o processo de comunicação e informação, periodicamente, para que  ele possa 
ser avaliado e melhorado. 
 

7.1.9 Sistema De Alerta E Alarme  
 

 O sistema de alerta e alarme tem como elementos centrais dispositivos que integram o 
Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19:  
 

 

A Secretaria de Saúde realiza o monitoramento diário dos casos ativos através do BI que está 
disponibilizado no site da prefeitura. Todas as ações de medidas sanitárias são baseadas nas 
orientações do estado considerando a Matriz de Risco. 

 

7.2  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o 
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com 
avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para 
manter o plano de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações 
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais. 

Os registros das atividades em cada encontro presencias tanto na Pós-graduação como na 
Graduação EAD, de maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais 
problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou 
aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins e relatórios conforme modelos que foram 
disponibilizados no Caderno Plancon Covid-19, modelo abaixo: 
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7.3 UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL 

 

A FACULDADE CENSUPEG adota o seguinte sistema de comando operacional: 

 

Gestor: José Antunes de Oliveira 
49-98805-3166 
josepholiantunes@yahoo.com.br 
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Representante dos funcionários: Luana  Aparecida Burnagui 
49-99841-4693 
luburnagui@gmail.com 
 
Representante dos alunos: Jaqueline Pereira 
49-99930-8216 
jaqueline.maio2001@gmail.com 
 
 
Representante dos professores: Sandra Regina Duarte Dallamico 
49-98869-3404 
sandradalamico@yahoo.com.br 
 

 

 

Anita Garibaldi, 12 de março de 2021. 
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