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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 sobre o 

retorno às atividades presenciais.  

 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 novas normas técnicas que dispõem sobre as medidas preventivas 

de contenção à COVID-19 e outras síndromes respiratórias adotadas para o 

retorno/continuidade das aulas presenciais para o ano letivo de 2022.   

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

administrativos, este Protocolo foi devidamente construído 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 já estamos 

vencendo este momento desafiador! 
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Diretoria 

FAHESP/IESVAP 

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

Mantenedora: FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ 

(FAHESP) 

Diretor Presidente: Virgílio Deloy Capobianco Gibbon 

Diretor Geral: José Francisco Pereira de Castro 

Coord. Administrativo Financeiro: Marcos Antônio Silva Burgos 

Diretora Acadêmica: Any Carolina Cardoso Guimarães Vasconcelos 

Administrativo: Manuella Rita Celestino Do Nascimento 

Coord. do Setor de Laboratórios e Simulação Realística: Luan Kelves Miranda de Souza 

Coord. Gente e Gestão: Demetrio Felix Beltrao da Silva 

Secretária Acadêmica: Welitania de Morais Cortes Burgos 

Coord. Comunicação e marketing: Edson Medeiros Rodrigues Netto 

Bibliotecária: Marijane Martins Gramoza Vilarinho 

Coord. Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação/Internacionalização: Tereza 

Cristina De Carvalho Souza Garcês 

Coordenações de Cursos: 

Direito: Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

Medicina: Christiane Melo Silva e Yuri Dias Macedo Campelo 

 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

José Francisco Pereira de Castro 
Any Carolina Cardoso Guimarães Vasconcelos 
Marcos Antônio Silva Burgos 
Demétrio Felix Beltrão da Silva 
Edson Medeiros Rodrigues Netto 
Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val 
Luan Kelves Miranda De Souza 
Manuella Rita Celestino Do Nascimento 
Maria Celia De Carvalho Melo 
Maria da Graça Borges de Moraes Castro 
Yuri Dias Macedo Campelo 
Christiane Melo Silva 
Leidyanne Do Nascimento Franca 
Carmem Vieira Castelo Branco Almeida 
Maria Goreth Pearce De Sousa Silva 
Tereza Cristina De Carvalho Souza Garcês 
Welitania de Morais Cortes Burgos 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 E OUTRAS 
SÍNDROMES GRIPAIS 

 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, 

que o surto da doença causada pelo novo coronavírus – SARS-CoV-2 (COVID-19) – 

constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, ou seja, o 

mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como 

uma pandemia. 

Com isso, mediante tal problemática, a Faculdade de Ciências Humanas, 

Exatas e da Saúde do Piauí / Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP (FAHEP/IESVAP) elaborou estratégias (planejamentos, protocolos, melhoria 

na infraestrutura, dentre outros) relacionadas a medidas de PREVENÇÃO e 

CONTROLE da COVID-19.  

Além disso, considerando que a retomada das aulas presenciais para todos os 

níveis educacionais na pandemia do SARS-CoV-2 (Covid-19), ainda em curso, requer 

a aplicabilidade de medidas restritivas de prevenção e controle que visam à redução 

dos fatores de riscos epidemiológicos, sanitários e ocupacionais que potencializam o 

contágio e a disseminação da Covid-19. 

Considerando o Decreto Estadual Nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, que 

aprova o Protocolo Específico com Medidas de Prevenção e Controle da 

Disseminação do SARS-COV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação, para o 

ano letivo de 2021, e dá outras providências – Protocolo Específico Nº 001/2021 –

Educação ou outro que venha lhe substituir. 

Considerando o ALERTA DO COE/PI “A PANDEMIA NÃO ACABOU”: O 

AVANÇO DA VARIANTE DELTA DO NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL E 

ESTADOS VIZINHOS: traz recomendações e medidas a serem adotadas em todo o 

estado do Piauí e aderidas pela população em geral em decorrência do aumento da 

nova cepa.  

Considerando a Nota da Sociedade Brasileira de Virologia sobre o surgimento 

da nova variante do SARS-CoV-2, classificada como Variante de Preocupação (VOC) 

denominada B.1.1.529 ou Ômicron e a relevância das medidas não-farmacológicas, 
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como uso de máscara, distanciamento social e evitar aglomerações para conter a 

circulação da nova cepa no Brasil, haja vista que ainda não vencemos a pandemia e 

precisamos nos manter vigilante. 

Considerando que a influenza é uma infecção viral de alta transmissibilidade, 

causadas pelos vírus A, B, C e D, que afeta o sistema respiratório, variando de casos 

leves a graves, podendo levar a óbito, tendo ainda alto potencial em epidemias 

sazonais e até mesmo em pandemias.  

Considerando que a literatura científica recente estabelece como uma das 

principais formas de transmissão de SARS-CoV-2 e H3N2 a presença de partículas 

virais em gotículas, sprays e aerossóis circulando em ambientes fechados e 

climatizados e que a ventilação natural minimiza enormemente riscos de 

contaminação nesses espaços. 

Considerando que a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS / 

Organização Mundial da Saúde - OMS, recomenda que os estados-membros adotem 

as medidas necessárias para se preparar para a circulação concomitante da gripe e 

do SARS-CoV-2, incluindo as medidas de controle de prevenção de infecção nos 

serviços de saúde e continuidade da imunização. Recomendando ainda o 

“fortalecimento os sistemas de vigilância de síndromes gripais (SG) e síndromes 

respiratórias agudas graves (SRAG) para sinalizar o início e o fim do período de 

epidemia de Influenza; identificação dos vírus circulantes locais e sua relação com os 

padrões regionais e globais; monitoramento do comportamento epidemiológico, 

tendências e gravidade clínica; e identificação e monitoramento dos grupos de alto 

risco. 

Considerando que as medidas estabelecidas visam orientar sobre as aulas 

presenciais para o ano letivo de 2022 em todos os níveis educacionais, que poderão 

atingir 100% capacidade física da unidade escolar, desde que obedecido o 

distanciamento preconizado pelo estado e os protocolos sanitários. 

 

Determina-se, de acordo com a Norma Técnica N° 002/2022 SESAPI/DIVISA, 

que:  

 

 Permanecem liberadas as atividades educacionais nos moldes do disposto no 

Decreto Estadual Nº 19.429/2021, sendo que as medidas do Protocolo Específico 
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Nº 001/2021, continuam em vigor, sendo a obrigatoriedade da adoção do Sistema 

Híbrido / Rodízio e/ou ensino à distância (ensino remoto) nos casos excepcionais 

que, por razões médicas comprovadas por atestado ou relatório, não possam 

retornar integral ou parcialmente ao regime presencial (os alunos deverão seguir 

o Regimento Interno da IES). 

 Colaboradores e professores deverão seguir a legislação da CLT. 

 Alunos: Em casos de faltas por suspeita de contaminação com o vírus 

SARS-CoV-2 ou apresentando algum sintoma respiratório, com 

atestados/laudos médicos inferiores a 15 dias, não será considerado 

abono/justificativa de faltas devido estarem sendo contemplados no 

percentual de faltas de até 25% em que o aluno tem direito adquirido.  

 As atividades práticas realizadas em laboratórios ou em campo; estágios 

profissionais curriculares e extracurriculares, realizados em ambientes 

externos à Instituição, não podem ser substituídos por Regime Domiciliar, 

uma vez que tais atividades não são passíveis de substituição de 

modalidade e são imprescindíveis para o aprendizado prático do discente. 

 

 Avaliações: o aluno que perder alguma avaliação não programada no 

calendário acadêmico, por motivo justificado, terá que solicitar o serviço 

de segunda chamada junto a secretaria acadêmica, pagando taxa 

correspondente. Tal requerimento será analisado pela coordenação do 

curso, para que o aluno possua direito à reavaliação. O prazo para dar 

entrada no requerimento de segunda chamada é de, no máximo, setenta 

e duas horas (72) horas após a aplicação da avaliação, e deve ser 

acompanhado de atestado médico ou outro que justifique sua ausência 

no dia da avaliação. 

Atenção: No caso de avaliações não programadas e de provas práticas, 

devem ser tratadas diretamente com o coordenador do 

eixo/módulo/disciplinas e o mesmo repassará as solicitações para a 

coordenação de curso.  
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 Quanto aos casos excepcionais a que se refere o tópico anterior, o Sistema Híbrido 

e/ou a educação à distância (ensino remoto) será mantido para alunos nos 

seguintes casos: 

a) Por suspeita ou diagnóstico da COVID-19 e outras Síndromes Respiratórias 

Agudas Graves – SRAG;  

b) Para portadores de comorbidades e alunos da educação especial;  

c) Outros casos excepcionais poderão ser discutidos com Conselho de Classe, 

Colegiado de Curso ou instância competente da referida IES; 

 

 Para o retorno/continuidade das aulas presenciais, a IES irá solicitar o 

comprovante de vacinação dos professores, colaboradores e alunos (levando em 

consideração a faixa etária que está sendo imunizada de acordo com o calendário 

do Programa Nacional de Imunização – PNI). Essa solicitação será realizada 

apenas uma vez, desde que estejam com as doses mínimas comprovadas.  

 No entanto, em caso de pessoas não vacinadas, dentro da sala de aula será 

mantido o distanciamento seguro de 1 metro. Nos demais espaços de convivência, 

o distanciamento deverá ser de, no mínimo, 1,5 metro. 

 

 As Medidas Higienicossanitárias estabelecidas no Protocolo Específico nº 

001/2021, deverão ser devidamente seguidas, tais como: 

 

I - Uso obrigatório de máscara dentro do estabelecimento de ensino por todos os 

professores, trabalhadores e alunos.  

II - Alertar sobre o uso obrigatório de máscara no trajeto casa-faculade-casa, 

principalmente, no transporte coletivo. 

III - Higienização das mãos com água e sabão e, alternativamente, uso de álcool a 

70%. 

IV - No uso de condicionadores de ar, as portas e janelas serão deixadas abertas de 

modo a proporcionar a circulação e a renovação de ar. 

V -  Serão mantidos limpos os filtros e dutos de condicionadores de ar; 

VI – Será realizada com frequência a limpeza e desinfecção do ambiente (prédio, sala 

de aula, banheiros, lavatórios etc.) e de superfícies mais tocadas (grades, mesas dos 

refeitórios, carteiras, maçanetas, corrimões etc.). 
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VII – Será fornecida água potável de forma individualizada, e será orientado a cada 

aluno sobre a necessiade de levar sua garrafa ou ter copo para uso individual. Para 

os visitantes será disponibilizado copos descartáveis. 

VIII – Será realizar o correto gerenciamento dos resíduos sólidos e descartar o lixo 

com segurança, nos termos do PE Nº 001/2021. 

 

 Nos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e/ou outras síndromes 

respiratórias, serão adotadas as medidas de isolamento, expostas abaixo: 

 

I – Será orientado para as pessoas sintomáticas para Covid-19 ou outras 

síndromes respiratórias que evitem adentrar à instituição.  

II – Será separada uma sala ou uma área para isolamento de pessoas que 

apresentem sintomas na IES até que possam retornar para casa, conforme itens 

25 e 26 do PE Nº 001/2021.  

III - No que se refere ao período de afastamento dos alunos com COVID-19 das 

aulas presenciais, que consta no item 27 do PE Nº 001/2021, continua em vigor a 

Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 - Orientações para prevenção 

e vigilância epidemiológica das infecções por Sars-Cov-2 (COVID-19) dentro dos 

Serviços de Saúde, atualizada em 17/09/2021: 
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Observação: A testagem ficará sob a responsabilidade do colaborador, professor ou discente.  
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ALUNO  

SUSPEITA 
(Realizou viagem recentemente, contato com 

pessoas possivelmente infectadas, dentre 
outros) 

SINTOMÁTICO ASSINTOMÁTICO 

Quantos dias 
de sintomas? 

Entre 3 a 5 dias: 
Realizar teste visando a 

procura de Antígenos 
do SARS-CoV-2  

Acima de 5 dias : 
Realizar teste visando a 
procura de anticorpos 
contra o vírus SARS-

CoV-2 

 

Contato com Pessoas Confirmadas 
com COVID-19? 

SIM 
Entre 3 a 5 dias: Realizar 
teste visando a procura de 

Antígenos do SARS-CoV-2. 
Acima de 5 dias : Realizar 
teste visando a procura de 
anticorpos contra o vírus 

SARS- 

 

 

NÃO 
Ficar em alerta para a possibilidade do 

surgimento de sintomas no período de 3 
-7 dias  

 

O aluno deverá ser afastado inicialmente 
de suas atividades laborais para 

investigação até a exclusão da suspeita  

O aluno deverá comunicar imediatamente, 
via e-mail, à coordenação do curso e 

coordenadores dos módulos. 

Caso seja confirmada a 
suspeita, o aluno deverá 

encaminhar o exame para a 
coordenação do curso. Além 

de procurar atendimento 
médico imediatamente 
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 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 deste Protocolo, 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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