
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS 
HIGIENICOSSANITÁRIAS, EM ESPECIAL 

À FLEXIBILIZAÇÃO DO 
USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS E 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

PARECER TÉCNICO SESAPI/COE Nº 003/2022 



 
Estimada Comunidade Acadêmica, 

 

O Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), 

sensível ao contexto da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, e atento 

às particularidades da região de inserção da Instituição, busca através deste 

Protocolo orientar a todos, e de forma especial aos seus alunos, docentes e 

técnico-administrativos.  

 É importante destacar que, este Protocolo de saúde, proteção e bem-

estar foi concebido com base nas orientações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS), bem como em normativas 

Estaduais e Municipais e nas políticas definidas para este fim pelo Grupo Afya 

Educacional. Dessa forma, objetiva-se apresentar as normas técnicas que 

dispõem sobre AS NOVAS MEDIDAS HIGIENICOSSANITÁRIAS, em especial 

à flexibilização do uso obrigatório de máscaras e outras providências. 

A partir disso, pensando no bem-estar de nossos alunos, docentes e 

técnicos-administrativos, este Protocolo foi devidamente construído, ajustado e 

reavaliado coletivamente. O documento está alicerçado em sólidos valores 

institucionais e tem como norte oportunizar as condições necessárias para 

que o processo de ensino-aprendizagem presencial ocorra de maneira 

qualificada e segura, garantido a formação de todos os alunos que confiam ao 

IESVAP o sonho do Ensino Superior. 

É importante frisar que, considerando a dinâmica do cenário que envolve 

a pandemia da COVID-19, bem como de outras síndromes respiratórias, as 

recomendações presentes neste documento estão sujeitas à revisão contínua 

e podem ser modificadas se a situação epidemiológica assim o exigir. 

O IESVAP sempre está à disposição de seus alunos, docentes e 

técnicos-administrativos para dialogar! Em caso de dúvida ou insegurança 

quanto ao contexto de pandemia que estamos vivenciando, converse conosco. 

Juntos estamos vencendo este momento desafiador! 

 

Diretoria 



FAHESP/IESVAP 

 

REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS HIGIENICOSSANITÁRIAS E OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
 

O referido protocolo, tem como finalidade apresentar, de acordo com o 

parecer técnico de 25 de março de 2022 - SESAPI/COE Nº 003/2022, a 

reavaliação das medidas higienicossanitárias, em especial a flexibilização do 

uso obrigatório de máscaras, e outras providências. 

Considerando que os Decretos Estaduais Nº 20.525, de 1º de fevereiro 

de 2022, Nº 20.548, de 04 de fevereiro de 2022 e Nº 20.729, de 10 de março 

de 2022, vigentes, flexibilizam medidas restritivas, incluindo a retomada de 

atividades e segmentos econômicos. 

Bem como, considerando os dados epidemiológicos levantados em 25 

de março de 2022 pelo Centro de Informações Estratégias e Resposta em 

Vigilância em Saúde da SESAPI (CIEVS) e pelo Painel de Indicadores da UFPI 

(iCovid UFPI).  

E, levando em consideração a unanimidade estabelecida pelos os 

membros do COE/PI, recomendou-se ao Secretário de Estado da Saúde do 

Piauí, demais autoridades de saúde e ao Governo do Estado, às seguintes 

orientações:  

 

1. Manter uso obrigatório de máscaras em espaços fechados, públicos ou 

privados; 

2. Facultar o uso de máscaras em espaços abertos e semiabertos, com a 

recomendação da obrigatoriedade de imunização com a dose de reforço/3ª 

dose, de acordo com calendário de vacinação. Exceção: idosos e 

imunossuprimidos, para os quais o uso de máscara permanece obrigatório em 

qualquer espaço; 

3. Admitir em espaços fechados público de até 80% da capacidade; e em 

espaços abertos e semiabertos, público de 100% da capacidade; 

4. Manter a exigência do passaporte vacinal, com comprovação de imunização 

completa (incluindo dose de reforço/3ª dose, para casos em que se aplica), 

para 



acesso a eventos, a estabelecimentos econômicos (restaurantes, buffet, 

cinemas, teatros, shopping center, espaços de festas etc) e aos órgãos da 

Administração Pública.  

 

Gente é tudo para Gente! 

 

Este é um dos principais valores do IESVAP e do Grupo Afya. Portanto, 

permanecemos à disposição de nossos alunos e seus familiares, docentes, 

técnicos-administrativos e comunidade externa. Juntos estamos vencendo 

este momento desafiador! 

Nosso objetivo é, através dos serviços que prestamos, contribuir para a 

construção de um mundo com melhor educação, saúde e bem-estar.  

Seguimos, na certeza de que, através dessas novas recomendações, 

das políticas institucionais e da transposição dessas para a realidade é 

possível tornar o sonho do Ensino Superior de todos os que confiam sua 

formação ao IESVAP realidade, mesmo que em tempos de COVID-19! 

Somos gratos ao engajamento de nossos alunos, docentes e técnicos-

administrativos! 
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