
 

 

 

PROTOCOLO PARA ACESSO AO CÂMPUS 

 

CONSIDERANDO a retomada gradual das atividades relacionadas ao câmpus da Fadba, e a adequada 

condição de sua comunidade quanto à prevenção e vacinação contra a covid-19; 

CONSIDERANDO as atividades constantes no Calendário Geral da instituição a partir da segunda 

quinzena de setembro de 2021; 

 

SERÁ ADOTADO O SEGUINTE PROTOCOLO A PARTIR DE 17/09/2021, ATUALIZANDO O ANTERIOR 

DOCUMENTO DE 26/07/2021: 

 

I – INÍCIO E MODALIDADE DAS AULAS … (SEM ALTERAÇÕES) 

 

II – MONITORAMENTO CONSCIENTE E CONSTANTE ... (SEM ALTERAÇÕES)  
 
III – MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: COMUNIDADE ACADÊMICA ... (SEM ALTERAÇÕES) 

IV – HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E ACESSO A SALAS DE AULA, AUDITÓRIOS E LABORATÓRIOS ... 

(SEM ALTERAÇÕES) 

V - RETORNO AOS ESTÁGIOS CURRICULARES... (SEM ALTERAÇÕES) 

VI - ACESSO AO CÂMPUS -  ALUNOS E COMUNIDADE EXTERNA 

O acesso ao câmpus continua restrito a: 

a) docentes, discentes e pessoal técnico do CAB, dos cursos de graduação e pós-graduação nos 

horários determinados para as atividades acadêmicas em salas de aulas, laboratórios, biblioteca e  

auditórios, EXCLUSIVAMENTE nos horários pré-estabelecidos pelo respectivo curso e 

coordenação; 

b) colaboradores residentes no câmpus e seus familiares; 

c) funcionários da instituição, com circulação limitada às áreas próprias de trabalho; 

d) público externo com circulação limitada e exclusiva à Central de Atendimento, CPB, correios 
Escola de Música, Escola de Idiomas e igreja nos horários especificados para as reuniões religiosas 

pré-agendadas e autorizadas; 

e) convidados autorizados por moradores exclusivamente para as suas respectivas residências, 

não estando permitido o uso de outros espaços do câmpus; 

f) serviços de transportes e entregas das 6h às 21h30; 

g) alunos residentes no internato com retorno agendado; 



 

 

h) colaboradores, professores e alunos externos para prática de esporte e encontros de 
treinamento das ligas atléticas com acesso das 6h às 21h30, de acordo com o protocolo de esporte 
e lazer. 

VII – ACESSO ÀS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER ... (SEM ALTERAÇÕES) 

VIII – ALUNOS RESIDENTES E HÓSPEDES DA HOTELARIA INTERNA - ACESSO E SAÍDA DO INTERNATO   
 
Os alunos residentes no internato e hóspedes da hotelaria interna da FADBA/CAB deverão seguir as 
seguintes recomendações: 
 

a) apresentar na chegada o certificado nacional de vacinação COVID 19 ou o teste negativado para 

covid-19, feito com anterioridade de até 48h, seja retornando de viagem ou ingressando como 

novo residente. Ainda assim, a equipe de saúde poderá determinar algum período de quarentena 

para observação de sintomas. Obs: haverá teste SWAB disponível na enfermaria pelo valor de R$ 

100,00 (a ser pago no caixa da Central de Atendimento); e, nesse caso, dando resultado negativo, 

não haverá necessidade de quarentena; 

b) os ingressantes que já tiveram covid-19 dentro dos últimos seis meses poderão apresentar o 

teste rápido que apresenta a imunidade; 

c) em qualquer momento, havendo resultado positivo para covid-19, o ingressante permanecerá 

por 14 dias em isolamento individual em área restrita, onde também receberá as refeições; 

d) poderá ser permitida a saída do câmpus de alunos residentes com justificativa e autorização 

da preceptoria, a partir das 8h com retorno até às 21h30; 

e) em caso de saída do câmpus para viagens, o aluno residentes precisará assinar um TERMO DE 

RESPONSABILIDADE DE SAÍDA, disponível na precetoria, indicando conhecer o protocolo para 

retorno.  

 
IX - RESTAURANTE DO CÂMPUS: 
 
O restaurante funcionará com exclusividade aos alunos residentes no câmpus e hóspedes da hotelaria 

interna que tenham seguido o protocolo anterior, e os mesmos serão divididos em dois turnos para 

cada refeição, visando a aumentar o distanciamento, e adicionalmente deverão seguir as seguintes 

recomendações: 

a) uso obrigatório de máscaras para acesso ao restaurante e para se servir dos alimentos; 

b) lavar as mãos na entrada e usar álcool em gel 70% na saída;  

c) aferir a temperatura no acesso;  

d) garantir o distanciamento espacial; 

e) manter a limpeza de móveis, superfícies e utensílios; 

f) uso de luvas para se servir no balcão e nas suqueiras. 

Comitê de Crise da Fadba 

16 de setembro de 2021 


