
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIDAS EXCEPCIONAIS VOLTADAS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA 

COVID-19: RETORNO/CONTINUIDADE 
DE AULAS PRESENCIAIS PARA O ANO 

LETIVO DE                      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 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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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. 

CONSIDERANDO que o Centro de Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE/PI), constitui-se em Comitê consultivo formado pelas 

autoridades sanitárias do Estado, nos termos das Portarias SESAPI/GAB Nº 

0302, de 16 de março de 2020 e nº 354, de 24 de abril de 2020 retificada e 

republicada em 14 de janeiro de 2022, tendo como parâmetro para suas 

deliberações a atual situação epidemiológica e assistencial, bem como, a 

adesão aos Protocolos Sanitários; 

CONSIDERANDO que os Decretos nº 20.525, de 1º de fevereiro de 

2022, nº 20.548, de 04 de fevereiro de 2022, nº 20.729, de 10 de março de 

2022, nº 20.784, de 26 de março de 2022, e nº 20.907, de 13 de abril de 2022, 

que flexibilizam medidas restritivas, incluindo a retomada de atividades e 

segmentos econômicos; 

CONSIDERANDO o Boletim nº 26, de 25 de novembro de 2022, do 

Comitê Científico Nordeste quanto ao “Alerta que a Pandemia não terminou, 

recomenda renovação de medidas restritivas contra a Covid-19 e campanhas 

para vacinação”, que conclui pelo alto risco pandêmico epidêmico em todos os 

Estados da região Nordeste. O R(t) cresceu em todos os estados alcançado 

valores não observados durante toda a Pandemia e a hipótese de uma nova 

onda pandêmica da Covid-19 não pode ser descartada;  

 

 

 



CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC Nº 761, de 

23 de novembro de 2020, que altera a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 

nº 456, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem 

adotadas em aeroportos e aeronaves em virtude da publicação da Portaria 

GM/MS nº 913, de 22 de abril 2022, do Ministro de Estado da Saúde, que 

declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus – 

SARS-CoV-2;  

CONSIDERANDO que Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 377, 

de 28 de abril de 2020, que autorizou, em caráter temporário e excepcional, a 

utilização de "testes rápidos" para a pesquisa de anticorpos ou antígeno do 

novo coronavírus, sem fins de diagnóstico confirmatório, em farmácias e 

drogarias  

CONSIDERANDO as recomendações do COE/PI em reunião do dia 23 

de novembro de 2022, 

 

DECRETA: , 

 

Art. 1º Art. 1º Fica determinado, em todo o Estado do Piauí, o uso 

obrigatório de máscaras em espaços fechados, públicos ou privados. 

Art. 2º Permanece obrigatório o uso de máscaras nos seguintes 

espaços:  

I - unidades/consultórios/estabelecimentos assistenciais de atendimento 

à saúde, públicos ou privados, ambulatorial ou internação (trabalhadores, 

pacientes/usuários, acompanhantes e visitantes);  

II - transportes coletivos, públicos ou privados, rodoviário ou ferroviário 

(trabalhadores e passageiros/usuários), assim como, táxis e transportes por 

aplicativos.  

Art. 3º Permanece facultativo o uso de máscaras em espaços abertos e 

semiabertos, com exceção de idosos e imunossuprimidos, para os quais o uso 

de máscaras permanece obrigatório em qualquer espaço. 

 

 

 

 

 



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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