
 

 

 

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; 

 

SERÁ ADOTADO O SEGUINTE PROTOCOLO A PARTIR DE 29/10/2021, ATUALIZANDO O ANTERIOR 

DOCUMENTO DE  17/09/2021: 

 

I – INÍCIO E MODALIDADE DAS AULAS  

a) Seguindo o orientação das autoridades governamentais, a FADBA retoma o modelo presencial  

para o CAB e para todos os cursos de graduação e pós-graduação, exceto para o curso de 

teologia (que manterá o modelo síncrono on-line até o final desse ano); 

b) para os discentes que ainda não se sentirem seguros em estudar de forma presencial, continua 
disponível a opção da modalidade on-line até o final do semestre 2021.2. 

 

II – MONITORAMENTO CONSCIENTE E CONSTANTE 

 

Mesmo com o retorno às atividades presenciais, as medidas de saúde, vigilância e monitoramente de 
risco seguem sendo adotadas em toda a Instituição.  
 
Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, 
fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, deve 
comunicar imediatamente ao seu superior imediato, no caso de colaborador da Fadba/CAB, e, em se 
tratando de estudante, reportar ao respectivo coordenador. 
 
Os diferentes setores deverão encaminhar periodicamente à Diretoria da Fadba relatórios situacionais, 
contendo informações de casos reportados, como instrumento de monitoramente e avaliação. 

 

III – MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: COMUNIDADE ACADÊMICA 

Considera-se comunidade acadêmica todos os agentes envolvidos no processo de funcionamento da 

Instituição: docentes, discentes, técnico-administrativos, prestadores de serviços, colaboradores e 

fornecedores de materiais e insumos. 

Constituem-se medidas individuais: 

a) utilizar máscaras de forma a cobrir a boca e o nariz; 

b) seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirro; 

c) lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; 

d)  em caso de sintomas de covid-19, procurar a UBS da Clínica-Escola para acompanhamento. 



 

 

 

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

Os ambientes de uso público, como salas de aulas, auditórios e laboratórios, serão higienizados a cada 

ciclo de utilização, e todos os estudantes para terem acesso a esses espaços deverão seguir as 

seguintes recomendações: 

a) aferir a temperatura na entrada do prédio universitário e no CAB; 

b) usar álcool em gel; 

c) usar máscara de proteção cobrindo nariz e boca; 

d) estar devidamente paramentados para acessarem os laboratórios, utilizando os seguintes EPIs: 

máscara, touca e jaleco fechado. Luvas e óculos serão solicitados para eventuais momentos de 

aulas sinalizados previamente pelo professor;  

e) todo estudante deverá considerar o aparecimento de qualquer sintoma gripal, e, em caso 

positivo, procurar imediatamente a UBS da Clínica-Escola. A enfermeira responsável avaliará a 

necessidade ou não de afastamento das atividades de estágio por até 14 dias. 

 

V -  PARA AOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

Todos os estudantes formandos de 2021 dos cursos de saúde que realizam estágios na Clínica-Escola 

da Fadba deverão seguir o seguinte protocolo: 

a) todo estagiário deverá considerar o aparecimento de qualquer sintoma gripal e, em caso 

positivo, procurar imediatamente a UBS da Clínica-Escola. A enfermeira responsável avaliará a 

necessidade ou não de afastamento das atividades de estágio por até 14 dias;  

b) diariamente será avaliado o nível de oxigenação e aferida a temperatura na entrada da clínica; 

c) seguir estritamente o uso de EPIs determinado por curso: 

1) Enfermagem: jaleco e máscara em tempo integral. Outros equipamentos de proteção 

individual, como propé, touca, avental descartável e luvas de procedimento, serão  para 

eventuais intervenções; 

2) Fisioterapia: jaleco, avental (descartável ou reutilizável), máscara e touca; 

3) Odontologia: pijama cirúrgico trocado no vestiário do térreo da clínica, touca, luvas, 

propé, sapato branco fechado confeccionado em material impermeável, avental 

descartável em TNT gramatura 40 sobre pijama, máscara PFF2 e protetor facial face shield 

ou óculos;  

4) Psicologia: máscara.  

d) os pacientes da Clínica-Escola serão orientados a usar a máscara durante todo o período. 

 



 

 

VI - ACESSO AO CÂMPUS 

O acesso ao câmpus continua restrito a: 

a) representantes da Organização Mantenedora mediante identificação; 

b) docentes, discentes e pessoal técnico da área acadêmica e seus familiares diretos nos horários 

determinados para as atividades acadêmicas e atividades institucionais, das 6h às 22h; 

c) colaboradores residentes no câmpus e seus familiares; 

d) funcionários da instituição e seus familiares diretos; 

e) público externo com circulação limitada e exclusiva à Central de Atendimento, CPB, correios e 

igreja nos horários especificados para as reuniões religiosas pré-agendadas;  

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

estando permitido o uso de outros espaços do câmpus, salvo quando acompanhado pelo 

colaboradores residentes no câmpus;  

g) serviços de transportes e entregas das 6h às 21h30.  

 

VII – ACESSO ÀS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER   

 

Para alunos (residentes ou não, com matrícula vigente na Fadba/CAB) e colaboradores (docentes e 

funcionários) residentes no câmpus da Instituição, está autorizado o uso da área de esporte e lazer, 

como a área da Fadba Fitness (mediante matrícula específica), complexo esportivo e circuito de 

caminhada, nos horários pré-estabelecidos, conforme as diretrizes específicas do setor esportivo. 

Para a comunidade externa (aqueles que não são alunos ativos, docentes ou funcionários), seguem-

se as regulamentações:  

a) o uso do circuito de caminhada será liberado das 6h às 19h, exclusivamente no Anel Viário da 

Bondade;  

b) há a possibilidade para usar a quadra poliesportiva, campo gramado, a quadra de tênis e quadra 

de vôlei de areia mediante solicitação e envio de lista dos participantes com pelo menos 24h  de 

antecedência. Para verificação da disponibilidade de horário e autorização de acesso poderá ser 

consultado através do site esporte.auvo.com.br. e/ou em contato com Gabriel Lacerda (75) 99170-

1437, responsável pela área de esporte e lazer. A lista dos participantes autorizados estará na 

portaria para acesso exclusivo nos horários indicados;  

c) a equipe de monitores da área de esporte e lazer está autorizada a encerrar as atividades em 

caso de descumprimento das regras estabelecidas, bem como suspender grupos ou indivíduos 

para atividades futuras;  

d) concluída a atividade previamente autorizada, os usuários da área de esporte e lazer terão até 

20’ para se retirarem do câmpus. 



 

 

 

VIII – ALUNOS RESIDENTES E HÓSPEDES DA HOTELARIA INTERNA - ACESSO E SAÍDA DO INTERNATO   

 

Os alunos residentes no internato e hóspedes da hotelaria 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$ 50,00, 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 6h com retorno até às 22h; 

 

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 de acordo com seguintes normas de biossegurança:  

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 na entrada;  

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

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