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APRESENTAÇÃO 
  
  
 
Caríssimos estudantes, 

 

Prezados Professores e Colaboradores, 

  

  

Estamos, todos nós, vivendo um momento único da nossa história. Fomos impactados com a 

presença de um vírus, um microrganismo dos mais simples que conhecemos, mas que desafiou 

todo conhecimento humano, adquirido há décadas. O denominado Sars-Cov-2 desmontou 

todo arsenal tecnológico das maiores potências mundiais, provocou cientistas de todo globo, 

demonstrou nossa fragilidade e estabeleceu regras de isolamento social nunca visto: nossa 

sobrevivência passou a depender da capacidade de não nos socializarmos. 

  

A doença causada pelo microscópico vírus, na grande maioria das vezes, causa a síndrome 

aguda respiratória. Em suma, falta aquilo que temos em abundância, sem pagar tributos: o 

ar.  

  

Os negócios ao redor do mundo pararam, as relações econômicas ficaram prejudicadas; as 

dificuldades somente aumentam a cada dia. Mas o vírus nos mostrou o valor do 

conhecimento, o valor das relações sociais, o valor de um aperto de mão ou de um abraço. A 

Faculdade ESUDA nunca parou: depois de 50 anos de existência, tivemos que aprender em 

curtíssimo espaço de tempo a manusear ferramentas e tecnologias que não estávamos 

acostumados. Os professores remodelaram suas aulas, os encontros pedagógicos (reuniões e 

preparatórios) passaram a ser conectados, a oferta de disciplinas, as avaliações, os estágios, 

as atividades complementares, e, de resto, toda atividade acadêmica integra agora um novo 

mundo, a realidade virtual e tecnológica. 

  

Pouco a pouco voltamos ao momento anterior, no qual as pessoas frequentam os espaços 

públicos, as Faculdades, os Shoppings Centers, as academias de ginástica. A vida encontrará 

sua forma! De nossa parte, aqui na ESUDA, procuramos nos adaptar. É momento disso. Este 

protocolo reúne os esforços multidisciplinares de vários setores, com o objetivo de trazer 

segurança aos nossos alunos, professores e colaboradores. Obedecemos aquilo que o poder 

público e as autoridades sanitárias determinam.  

  

Cremos que logo em breve estaremos convivendo nos nossos espaços ! 

  

Vamos nos encontrar na ESUDA. 

  

Grande abraço, 

  

Professor Wilson José Macedo Barretto  

Diretor Geral 



JUSTIFICATIVA 

  
  
A Organização Mundial de Saúde recebeu notificação da China a respeito de surto viral na 

província da Hubei, cidade de Wuhan. Identificado cientificamente como Sars-Cov-2, um 

novo tipo de Coronavírus estava atingindo o sistema respiratório, causando a doença 

posteriormente batizada de COVID-19. O alto contágio provocado pelo microrganismo 

culminou com uma pandemia, atingindo toda ordem mundial.  

  

Em março de 2020, a OMS declarou o estado de pandemia, alertando todos os países da 

gravidade do problema. Poucos dias depois, a doença já estava sendo encarada como um tipo 

gravíssimo de enfermidade pelas maiores autoridades epidemiológicas do mundo (Imperial 

College – Inglaterra, e a Food and Drug Administration – FDA Americana). 

  

Aqui no Brasil, as autoridades públicas cuidaram de aprovar diversas leis, medidas 

provisórias, regras regionais e locais, com vistas a estabelecer medidas preventivas que 

evitam o contágio. Isso tudo diante de um sistema de saúde precário e que seguramente não 

conseguiria dar conta de todos os casos previstos. O colapso do sistema de saúde foi 

analisado a partir de intricadas fórmulas matemáticas e gráficos epidemiológicos inclusive a 

partir das experiências europeias (Portugal, França, Itália, Espanha, Alemanha). O 

distanciamento social e mesmo o isolamento ensejaram medidas de quarentena e de 

lockdown, utilizado inclusive em vários municípios do estado de Pernambuco. A curva de 

contágio foi controlada, apesar da subnotificação. 

  

Passados mais de cinco meses das medidas adotadas pelo poder público, a flexibilização 

quanto a essas medidas se impõe, exigindo adaptações. Os espaços públicos e privados 

passaram a ter outra dinâmica de convivência social. Medidas como distanciamento e a 

utilização de rigorosa etiqueta de higiene são necessárias como ações de biossegurança.  

  

Com isso, este protocolo se justifica pela necessidade de estabelecer regras de convivência 

social no cenário de pandemia existente. As medidas tomadas pela Faculdade ESUDA vão ao 

encontro das melhores experiências nacionais e internacionais, todas estudadas e analisadas 

pela equipe técnica responsável pela construção deste documento. 

  

É fundamental que todas as pessoas sigam as determinações, e sejam fiscais do cumprimento 

das medidas adotadas. 



DADOS LOCAIS EM RELAÇÃO À COVID-19 
 

Os números atualizados em relação ao Estado de Pernambuco, no que tange ao 

acompanhamento da doença COVID-19 é o seguinte: 

 

Os números atualizados em relação ao Estado de Pernambuco, no que tange 

ao acompanhamento da doença COVID-19, se representam no gráfico abaixo: 

 

A Instituição levou em consideração 

as recuperações, os casos fatais e o 

contágio, cujos números são modificados 

diariamente. Segundo dados apresentados 

pela Secretaria de Saúde do Município de 

Recife, os casos demonstram terem 

chegado à fase de saturação. A imprensa, 

embasada em dados oficiais, vem 

divulgando uma certa estabilidade nos 

números, embora ainda existam contágios, 

mortes e recuperados. 

  



OBJETIVOS  
  
  
Este protocolo possui como objetivos: 

  

  1. Estabelecer as regras adotadas pela Faculdade de Ciências 

Humanas ESUDA no que tange aos procedimentos que devem ser observados por 

professores, estudantes e colaboradores para utilização dos espaços da Instituição;  

  

 2.  Divulgar as regras adotadas pela Instituição no que tange aos 

procedimentos que devem ser observados por professores, estudantes e 

colaboradores para utilização dos espaços da ESUDA; 

  

 3.  Conduzir as ações das equipes de manutenção e limpeza, 

incrementado ações necessárias na condução de novas tarefas; 

  

 4. Nortear a utilização de equipamentos de proteção individual pelos 

usuários dos espaços internos da ESUDA; 

  

 5.  Sensibilizar toda comunidade ESUDA quanto à necessidade de 

obediência de rigorosas medidas de etiqueta de higiene, a partir de experiências 

nacionais e recomendações internacionais; 

  

 6.  Estudar a viabilidade quanto as regras nacionais e 

internacionais de etiqueta de higiene, considerando a realidade local da Faculdade 

de Ciências Humanas ESUDA. 

  

 7.  Estimular os membros da nossa comunidade quanto aos cuidados 

que devemos ter para proteção individual e principalmente coletiva, com vistas a 

diminuição ou eliminação do contágio pelo Sars-Cov-2. 

  

 8.  Auxiliar as autoridades sanitárias no controle e prevenção contra 

a doença COVID-19. 

  
  



REGRAS COLETIVAS 
  
  
  1. Redução da jornada de trabalho do Corpo Técnico-Administrativo; 

  

 2.  Utilizar o teletrabalho para funções administrativas, de gerenciamento e de 

coordenação de cursos; 

  

 3.  Os professores e os(as) estudantes se utilizarão de ferramentas de tecnologia de 

informação e de comunicação (G Suite) como instrumento de mediação das aulas conectadas; 

  

 4. As avaliações, inclusive apresentações de Trabalho de Curso, devem ocorrer 

mediante utilização das ferramentas de tecnologia e de comunicação (Google Meets, Zoom, Google 

Teams, Google Forms, Google Sala de Aula, Socrative, Kahoot, dentre outras). 

  

 5.  Os estágios, inclusive orientações e supervisões, devem ocorrer mediante 

utilização das ferramentas de tecnologia e de comunicação, desde que o Projeto Pedagógico do 

Curso permita. 

  

 6.  Alterações nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) com o objetivo de adequar 

a proposta de curso ao contexto atual de distanciamento social, inclusive em relação às disciplinas 

práticas e de estágio curricular. 

  

 7.  Aprovação de resolução aceitando as atividades realizadas de maneira 

conectada como atividades complementares. 

  

 8.  Considerar os grupos de risco para definição de tarefas durante a pandemia;  

  

 9. Promover a orientação quanto às medidas de segurança e de etiqueta de 

higienização para o Corpo Técnico Administrativo, Corpo Discente e Corpo Docente.  

  

 10.  Estimular a utilização de máscaras e de álcool em gel dentro das dependências 

da Instituição. 

  

 11. Evitar tocar em nariz, olho e boca, porque se encontra demonstrado que essas 

vias são potenciais áreas de contaminação. 

  
  
  



REGRAS INDIVIDUAIS 
  
  
 1. Utilização de máscaras para ter acesso ao Campi ESUDA; 

  

  2. Medição de temperatura no acesso ao Campi ESUDA, somente sendo permitido o 

ingresso quando a temperatura não estiver acima de 37,5 graus célsius. 

  

 3. Seguir as regras de etiqueta respiratória, principalmente em caso de espirros.  

  

 4. Lavar as mãos com utilização de sabão e água, ou utilizar o álcool em gel 70 

existente nos totens espalhados na Instituição. 

  

 5.  Evitar abraços ou apertos de mão. O contato físico não deve ser realizado.  

  

 6.  Não compartilhar materiais de uso individual, tais como copos, garrafas, 

talheres, canetas, lápis, folhas e outros objetos. 

  

 7.  Utilização de bebedouros com as garrafas individuais, que devem ser enchidas 

com todo cuidado em relação ao toque; 

  

 8.  Respeitar o distanciamento de ao menos 1,5 metro para as demais pessoas. 

  

 9.  Respeitar os distanciamentos marcados no piso, quando for utilizar a secretaria 

ou o acesso às salas dos Coordenadores. 

  

 10.  Evitar tocar em nariz, olho e boca, porque se encontra demonstrado que essas 

vias são potenciais áreas de contaminação. 

  
  
  
  
  
  
  



RECOMENDAÇÕES 

  

PARA AS ÁREAS COMUNS: ESTACIONAMENTO, 

PRAÇAS, BIBLIOTECA, SALAS DE ESTUDO. 
  
A Biblioteca permanecerá fechada para empréstimo de livros; 

  

Os estudantes podem utilizar dos benefícios da livraria virtual (o estudante deve fazer a consulta 

para a existência dos livros indicados pelos professores).  

  

Utilização de máscaras mesmo nas áreas comuns, de grande circulação.  

  

O estacionamento estará reduzido em 30% (trinta por cento) o número de vagas disponíveis.  

  

Disponibilização de álcool em gel nas áreas comuns. 

  

Fechamento das portas giratórias (interditadas). 

  

Garantir distanciamento mínimo de 1,5 metros por pessoa. 

  

Manutenção de limpeza nos locais de acesso à Instituição.  

  

Lanchonetes somente devem abrir, garantindo-se redução de 50% das mesas e dos acessos dos 

estudantes. 

  

Os serviços terceirizados (lanchonetes, restaurantes e fotocópias) devem adotar regras específicas 

compatíveis com o presente protocolo de biossegurança, bem como as regras de higienização e de 

número de pessoas em atendimento. 

  

Os elevadores devem ser utilizados apenas por pessoas com dificuldades de locomoção para acessos 

aos andares superiores.  

  



Os elevadores devem ser higienizado por funcionário da Instituição, com pulverização diária, ao 

menos quatro vez ao dia. 

   

PARA AS SALAS DE AULA E AUDITÓRIO 
  

Não devem ser designadas palestras ou reuniões fora do ambiente virtualizado, de sorte o auditório 

deve permanecer fechado até segunda ordem. 

  

As salas de aula devem ser desinfetadas em término de cada aula.  

  

Os ar-condicionados não devem ser utilizados, até segunda ordem. 

  

Os ambientes devem ser mantidos com ventilação natural.  

  

PARA OS LABORATÓRIOS 
  

  

Utilizar máscaras e face Shields. 

  

Utilizar EPIs específicos. 

  

Proibido o manuseio de celulares dentro dos laboratórios.  

  

Disponibilizar álcool em gel ou local para lavagem das mãos.  

  

As ferramentas práticas não devem ser compartilhadas sem que antes tenha ocorrido a desinfecção.. 

  

CLÍNICA DE PSICOLOGIA 
  

  

Utilizar máscaras e Face Shields. 

  

Utilizar EPIs específicos. 

  

Proibido o manuseio de celulares dentro dos laboratórios do consultório/sala. 



Disponibilizar álcool em gel ou local para lavagem das mãos. 

  

As ferramentas práticas não devem ser compartilhadas sem que antes tenha ocorrido a desinfeção. 

  

Os estudantes devem portar suas próprias máscaras. 

  

Não haverá atendimento sem que o paciente esteja com uso de máscara. 

  

O atendimento deve ocorrer pelo estudante, com material de uso pessoal (máscara e face shield). 

  

Supervisão de estágio ocorrerá nos dias definidos pela Coordenação 

 

Os pacientes devem respeitar a regra de distanciamento social de, ao menos, 1,5 metros. 

  

Serão utilizadas as seguintes salas e consultórios:  

 - Auditório da Clínica 

Sala de supervisão da clínica 

  

Consultórios: 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11 

  

O agendamento será realizado pela atendente da clínica com base na lista de espera para 

psicoterapia. Novas inscrições para a Psicoterapia se encontram suspensas. 

  

Os atendimentos serão agendados de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados das 

08h às 12h. Para cada sala serão agendados 03 atendimentos, por turno, com intervalos para 

higienização das salas. 

  
. 



Os estagiários devem comparecer a Clínica com apenas 10 minutos de antecedência do seu 

atendimento e, após o atendimento, devem deixar o local e preencher o prontuário do paciente em 

sua residência (no computador). 

 

IMPORTANTE: 

 

 AS SALAS USADAS PARA OS ATENDIMENTOS DEVERÃO SER HIGIENIZADAS APÓS CADA 

ATENDIMENTO (limpeza do chão, das poltronas e maçanetas) 

 

 

ESTÁGIO DE PSICOLOGIA NO  

HOSPITAL MARIA LUCINDA 
  

Os estagiários deverão frequentar o estágio mediante utilização de máscaras (preferencialmente a 

N95 ou Pff2), touca, jaleco, face Shields e luvas (se necessário), material de uso pessoal e adquirido 

pelo estagiário. 

  

Haverá restrição de atendimentos, os estagiários não estarão em áreas de atendimento a Covid 19; 

   

As atividades no hospital serão nas terças-feiras e quintas- feiras das 14h às 17h; 

  

As supervisões serão realizadas remotamente nas sextas-feiras, nos horários definidos pela 

Coordenação da Clínica em conjunto com a Coordenação do Curso de Psicologia. 

  
  
  
. 



DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
 

Aquelas pessoas que precisam utilizar de transporte coletivo devem estar mais atentas as 

recomendações, em função desse meio aproximar as pessoas além do que se encontra permitido 

pelas normas sanitárias. 

  

 

Pessoas em grupo de risco devem ter suas atividades reprogramadas de sorte que o distanciamento 

social seja promovido. 

  

 

Estudantes que precisam de transporte municipal para ter acesso ao Campi, devem comunicar a 

Instituição, através do Coordenador, se houver alguma dificuldade. 

  

 

Caso alguém apresente os sintomas de gripe, febre, dor de cabeça, tosse seca deve ser encaminhado 

ao hospital mais próximo, e não deve permanecer no local institucional. 

  

 

As aulas conectadas permanecerão ao longo do semestre, com encontros síncronos e assíncronos. 

  
 





 

ANEXO 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA 

 

 

 O que? Por que? 

 

Como Proceder? 

 

Onde? Quem? Quando? 

Acesso à 

Instituição: Para 

pessoas com 

suspeita de 

COVID-19 

 

Não devem 

comparecer na 

Faculdade 

 

Temperatura 

acima de 37,5ºC 

 

Tosse 

 

Dificuldades 

respiratórias 

 

Contato com 

pessoa 

diagnosticada 

com COVID-19 

nas últimas 48 

horas 

 

Outros sintomas 

associados à 

COVID-19 

 

Provável infecção 

COVID-19 

Comunicação à 

Ouvidoria  

(81) 3412-4242 ou e-mail 

possoajudar@esuda.edu.br 

Ação do professor, 

do aluno, do 

funcionário ou 

terceiros com 

provável infecção  

Diante das 

circunstâncias 

mencionadas 

Acesso à 

Instituição: 

Controle de 

temperatura 

Temperatura 

acima de 37,5ºC 

Sintoma de 

COVID-19 

Mediante aferição no 

ingresso ao campus 

da Instituição 

Entrada da IES 

Funcionário da 

Recepção 

responsável pelo 

controle de acesso 

Sempre que 

houver acesso à 

IES 

mailto:possoajudar@esuda.edu.br


 

Sintomas de 

alunos e 

professores 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES  

Sintomas 

associados à 

COVID-19 

detectados dentro 

do Campus 

Sintoma de 

COVID-19 

Comunica à 

Ouvidoria  

(81) 3412-4242 ou e-mail 

possoajudar@ouvidoria.edu.br 
Aluno/Professor 

Sempre que 

houver sintomas 

verificados 

dentro da IES 

Sintomas de 

alunos e de 

Professores 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

relação ao próprio 

aluno com 

sintomas de 

COVID-19 

Providências de 

proteção à saúde 

do aluno 

Orientação ao aluno 

para que ele regresse 

a sua residência e 

procure ajuda 

médica, podendo 

receber maiores 

informações  

Telefone 136 do Ministério da 

Saúde ou por intermédio do 

[atendaemcasa.pe.gov.br] 

Ouvidoria 

Quando o aluno 

comunicar a 

existência de 

sintomas da 

COVID-19 dentro 

da IES 

Sintomas de 

alunos e de 

Professores 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

relação aos 

demais alunos e 

ao Professor 

Providências de 

proteção à saúde 

dos demais alunos 

e ao Professor 

Suspensão das aulas 

presenciais da turma, 

mantendo-se as aulas 

conectadas pelo 

período de quinze 

dias contados da 

comunicação do 

evento 

Comunicação da Ouvidoria 

para a Coordenação de Curso 

Ouvidoria/ 

Coordenação de 

Curso 

Quando o aluno 

comunicar a 

existência de 

sintomas da 

COVID-19 dentro 

da IES 

Sintomas de 

alunos e de 

Professores 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

relação aos 

demais alunos e 

Professores 

Providências de 

proteção à saúde 

dos demais alunos 

e professores 

Suspensão das aulas 

presenciais do 

professor que teve 

contato com o aluno 

Comunicação do Professor no 

Sistema as demais turmas que 

as suas aulas serão apenas 

conectadas por cinco dias 

Professor e 

Coordenador de 

Curso 

Quando 

constatado que o 

professor 

manteve contato 

com aluno 

suspeito de 

COVID-19 

Sintomas de 

alunos e de 

Professores 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

Providências de 

proteção à saúde 

dos demais 

Determina a 

sanitização dos 

espaços 

Sala de aula do 

aluno/professor detectado 

com sintomas 

Ouvidoria 

Quando o aluno 

comunicar a 

existência de 
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associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

relação aos 

demais alunos 

alunos/professores sintomas da 

COVID-19 dentro 

da IES 

Sintomas de 

Funcionários 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

relação ao 

Funcionário 

detectado 

Providências de 

proteção à saúde 

individual  

Comunicação à 

Ouvidoria e a Chefia 

Imediata 

Envio de E-mail para a 

Ouvidoria e pelo ramal interno 

Funcionário com 

suspeita 

Quando o 

funcionário 

perceber os 

sintomas de 

COVID-19 

Sintomas de 

Funcionários 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

relação ao 

Funcionário 

detectado 

Providências de 

proteção à saúde 

individual  

Orientação ao 

funcionário para que 

ele regresse a sua 

residência e procure a 

ajuda médica, 

podendo receber 

maiores informações  

Telefone 136 do Ministério da 

Saúde ou por intermédio do 

[atendaemcasa.pe.gov.br] 

Funcionário com 

suspeita 

Quando o 

funcionário 

perceber os 

sintomas de 

COVID-19 

Sintomas de 

Funcionários 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

relação ao Setor  

Providências de 

proteção à saúde 

dos demais 

Funcionários 

Determina a 

sanitização dos 

espaços 

Setor do funcionário com 

suspeita 
Ouvidoria 

Quando o 

Funcionário 

comunicar a 

existência de 

sintomas da 

COVID-19 dentro 

da IES 

Sintomas de 

Funcionários 

associados à 

COVID-19 

verificado dentro 

da IES 

Ação de 

prevenção e 

proteção em 

relação ao Setor  

Providências de 

proteção à saúde 

dos demais 

Funcionários 

Dispensa do Setor 

pelo prazo de cinco 

dias para trabalho em 

Home Office 

Setor de funcionamento 
Chefia do Setor e 

do Setor de RH 

Quando o 

Funcionário 

comunicar a 

existência de 

sintomas da 

COVID-19 dentro 

da IES 

 


