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Este protocolo se destina aos procedimentos internos para acompanhamento de nossos 

estudantes da Educação Básica, dos Cursos Técnicos, da Graduação e da Pós-Graduação (lato e 

stricto sensu). 

É fundamental destacar que estudantes sintomáticos (com temperatura corporal acima de 

37,8ºC, tosse, falta de ar, coriza, dor de garganta, congestão nasal, cansaço excessivo, diarreia, 

perda do olfato, perda do paladar):  

a) não devem comparecer às aulas presenciais (práticas e/ou estágios);  

b) devem comunicar a coordenação do curso e procurar a Unidade Básica de Saúde de seu 

território para acompanhamento médico. Esses estudantes receberão Plano de Estudos para 

atividades domiciliares ou terão suas atividades repostas, no caso de estágios.  

 

1. EM RELAÇÃO AO ACESSO A UNIVERSIDADE 
 

➢ O uso de máscaras é obrigatório dentro do campus; todos os estudantes 

da UNESC receberão capacitação e Kit com Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), classificados de acordo com os graus de risco a que 

estarão expostos. 

   

➢ É importante destacar que máscaras descartáveis (TNT) ou máscaras de 

tecido de algodão devem estar em conformidade ao previsto na Portaria 

SES nº 224 de 03 de abril de 2020, ou a outros regramentos que venham 

substituí-la; essas máscaras devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou 

quando ficarem úmidas (se ocorrer antes desse tempo previsto).  

 

➢ Ao acessar o campus, todos os estudantes, professores e colaboradores 

passarão por triagem para aferir temperatura. Pessoas com temperatura 

corporal igual ou superior a 37,8ºC terão seu acesso vedado e serão 

conduzidas ao SOS para avaliação e orientações. 

 

➢ A comunidade externa (pacientes agendados para as clínicas, agendas 

para o CPJ, Casas da Cidadania, CPC) e demais participantes de projetos 

terão acesso controlado no momento da triagem, assim que chegarem 

ao campus.  

 

➢ Todos devem limpar os pés nos tapetes sanitizantes - com solução 

desinfetante - nas entradas dos blocos. 
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➢ Todos devem higienizar as mãos frequentemente com álcool em gel 70%, 

disponível em todos os acessos a salas de aula e a laboratórios da 

Universidade. 

 

➢ Devem dirigir-se imediatamente para o local em que acontecerá sua aula 

dentro da Universidade, evitando circular em ambientes que não sejam 

estritamente necessários. 

 

➢ Devem manter distanciamento mínimo de 1,5 metros, não beijar, não 

abraçar ou ter outro tipo de contato físico, bem como evitar aglomeração 

e manter os ambientes arejados, com portas e janelas abertas para 

proporcionar a ventilação; 

 

➢ Não é permitido o uso compartilhado de objetos pessoais (canetas, lápis, 

copos, garrafas, estetoscópio e outros utensílios são de uso pessoal e 

intransferível). 

 

2. FLUXO PARA ESTUDANTES QUE RELATAREM 

SINTOMATOLOGIA E ESTIVEREM NO CAMPUS 

2.1  Nossa equipe fará aferição da temperatura na entrada dos blocos e, 

ao detectar temperatura corporal alterada (acima de 37,8ºC), 

encaminhará para o SOS. Caso o estudante acesse a sala de aula e 

relate quadro sintomático ao professor, este deve encaminhar o 

estudante para o SOS. 

 

2.2 Ao chegar no SOS, a equipe técnica fará avaliação, orientação e 

encaminhamentos a fim de verificar se há tosse, falta de ar, coriza, dor 

de garganta, congestão nasal, cansaço excessivo, diarreia, perda do 

olfato ou perda do paladar. Na sequência:  

a) para casos em que a temperatura corporal estiver igual ou superior a 

37,8ºC, a equipe fará a coleta sanguínea para teste rápido e 

encaminhará o estudante ao Centro de Triagem do Coronavírus do 

município de Criciúma.  

b) para casos com temperatura corporal inferior a 37,8ºC e com sintomas 

gripais, a equipe fará o registro e encaminhará o estudante para a 

Unidade Básica de Saúde – UBS - da abrangência; 

c) Em ambos os casos, a equipe do SOS deve comunicar os familiares 

indicados pelo estudante, o coordenador do curso e a Diretoria de 

Ensino de Graduação por e-mail: ensino@unesc;net | e-mail do curso 
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de origem do estudante. A coordenação do curso deve informar e 

orientar os professores da fase/turma correspondente. 

 

3. CASOS COM RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19: 
 

3.1  O estudante ficará 14 dias em isolamento e receberá atividade 

domiciliar para as aulas práticas e teóricas, exceto em situação de 

estágio obrigatório, para o qual deverá fazer reposição posterior. 

 

3.2  Em relação ao afastamento dos contatos de estudantes com os 

positivados para COVID-19: somente serão afastados aqueles contatos 

com exposição igual ou superior a 15min e sem a utilização dos EPIs. 

 

3.3  A turma será monitorada por sete dias quando houver caso positivo 

para Covid-19. A equipe técnica visitará a turma após a confirmação do 

resultado e orientará sobre os cuidados necessários e sobre como 

seguir com os protocolos de prevenção e de biossegurança. 

 

3.4  A coordenação do curso é responsável por contatar o estudante e 

encaminhar as atividades domiciliares, bem como orientar os 

professores a iniciar os encontros presenciais com acolhimento e 

verificação de possíveis casos com sintomas gripais. 

 

4 . CASOS COM RESULTADO NEGATIVO PARA COVID-

19, PORÉM COM SINTOMAS GRIPAIS:  
 

4.1  O estudante ficará 7 dias em atividades domiciliares e com reposição 

das horas de estágios, se for a situação. 

 

5. Em casos negativos, não há necessidade de monitoramento da turma.  

 

6. Caso o professor, a coordenação do curso e/ou SOS detectem 

sintomatologia positiva em mais de dois estudantes durante o 

acompanhamento dos sete dias, e sem uso de EPIs, a equipe técnica fará 

monitoramento para avaliação da manutenção das aulas da turma. 

 

7. Caso a avaliação epidemiológica indique para a suspensão das aulas da 

turma em que hajam casos confirmados, o fluxo será: SOS/Coordenação 

Institucional de Biossegurança e Atenção Acadêmica notifica a 

Coordenação do Curso e a Diretoria de Ensino de Graduação, Proacad, e 
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na sequência, com a presença do coordenador, suspende as aulas de 

acordo com os protocolos da SES/SC. 

 

8. Para turmas que porventura tiverem atividades suspensas, as aulas práticas 

e os estágios presenciais terão que ser repostos. As aulas remotas 

continuam normalmente durante o período. 

 

9. Para estudantes que tiveram contato sem o uso de EPIs, com professor ou 

estudantes que testaram positivo para Covid-19 e apresentarem 

temperatura corporal igual ou superior a 37,8ºC devem procurar o SOS, 

que fará coleta sanguínea e testagem rápida para Covid-19, 

encaminhando-os ao Centro de Triagem do Coronavírus de seu município. 

Para casos com temperatura corporal inferior a 37,8ºC e com sintomas 

gripais, o estudante deverá ir à UBS da abrangência. 

 

10.  Professores que testarem positivo para Covid-19 e ministram aulas 

práticas e estágios presenciais terão as suas aulas suspensas por 14 dias, 

até a sua recuperação, com reposição posterior. A turma deverá ser 

orientada pela coordenação do curso e a Diretoria de Ensino de Graduação 

notificada pelo e-mail: ensino@unesc.net. 
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CONTATO 

 
SOS – Suporte Básico de Vida em Saúde 

Responsável Técnica: Ana Losso 

Telefone: 3431 – 2709  

Horário de atendimento: 08h às 12h e das 13h às 22h30 

Local: Clínicas Integradas - Clínica Escola de Enfermagem, ao lado do Bloco S.
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Equipe Unesc verifica temperatura nas entradas 

dos blocos (Administrativo, Blocos A e B, Blocos 

XXI A,B, C, Complexo Esportivo, Blocos R1 e R2, 

Bloco S, Clínicas Integradas e Iparque (IDT).  

Estudantes com temperatura corporal igual ou superior a 

37,8 ºC é encaminhado ao SOS 

O encaminhamento deve se dar após aferição de 

temperatura ou em sala de aula, pelo professor, para 

casos de estudantes que manifestaram sintomas. 

SOS aplica inquérito de triagem  

pelo enfermeiro responsável. 

Para casos com temperatura 

corporal alterada, igual ou 

superior a 37,8 C acompanhados 

de tosse, falta de ar, coriza, dor de 

garganta, congestão nasal, 

cansaço excessivo, diarreia, perda 

do olfato, perda do paladar. 

Conduzir a Sala de Isolamento 

temporário com 

acompanhamento

Coleta  material para realizar teste 

e encaminha o estudante para o 

Centro de Triagem de seu 

município. Para casos em que a 

temperatura corporal for inferior a 

37,8 ºC , encaminha-se a UBS de 

abrangência. 

Casos em que houver coleta, 

encaminha-se ao  Lenac para 

proceder a realização do exame 

Com posse do resultado o 

enfermeiro do SOS deverá

Casos Negativos: 

- Orientar o estudante quanto a manutenção dos

cuidados preventivos;

- Orientar quanto a obsevção de aparecimento de

sintomas;

- Encaminhar a Unidade de saúde de seu territorio para

atendimento da sintomatologia presente;

- Retorno as atividades após 72 horas de ausência de

sintomas, aproximadamente 07 dias;

Casos positivos: 

- O aluno será orientado quanto aos cuidados de

isolamento;

- Afastamento de 14 dias;

- O aluno devera ser monitorado pela equipe SOS e ser

encaminhado para o Centro de Triagem de seu Município;

- Estudante recebe atividades domicilares para as

atividades práticas pela coordenação do curso.

- As horas de estágio deverão ser repostas no retorno do

estudante.

Turmas com estudantes suspeitos - Negativo

- Manutenção das aulas e atividades normalmente;

- Coordenador do curso visita a turma e orienta no 

cuidado e prevenção; 

Turmas com estudantes - Positivo

- SOS visita a turma e faz orientação;

- Coordenador do curso orienta os professores que terão aulas presenciais para realizar sondagem no 

início de cada encontro afim de detectar estudantes sintomáticos. Reforça os protocolos de 

prevenção e orienta que todos devem aferir temperatura antes de acessar a sala de aula.

FLUXO 



 

  

 

 


