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SUJEITO À ATUALIZAÇÕES NA HIPÓTESE DE SUPERVENIÊNCIA DE
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VIGENTE DAS PREFEITURAS DE CADA CAMPI DA UNIVALI

 Acompanhamento e revisão
Comitê Consultivo UNIVALI Segura

Gerência de Ensino Superior
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Todas as medidas de prevenção adotadas pela Univali, em
todos os seus campi, seguem as diretrizes normativas e
decisórias do Governo do Estado de Santa Catarina e constam
dos Planos de Contingência 2022, encaminhados às
respectivas Prefeituras de cada campi (Itajaí, Balneário
Camboriú, Florianópolis, Biguaçu, Kobrasol – São José),
conforme Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 25 de
setembro de 2020, que prevê, para cada estabelecimento de
ensino, a elaboração de seu Plano de Contingência, revisando e
ajustando o respectivo Plano para o retorno das atividades
presenciais.

Foram adotados os protocolos de segurança exigidos pela
Vigilância Sanitária, pois a Univali reitera sua preocupação com
as medidas de prevenção e cuidados de higiene para com sua
comunidade acadêmica (colaboradores, alunos e famílias),
mantendo-se também embasada nos Protocolos de
Biossegurança e nas Diretrizes Sanitárias da legislação
vigente, bem como no Plano de Contingência do Governo de
Santa Catarina e pela atualização do Plano Municipal da
Secretaria de Educação do respectivo campus.

QUAIS FORAM AS 

MEDIDAS ADOTADAS 

PARA A RETOMADA

PRESENCIAL ?

SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS



O Decreto/SC nº 1.794, de 12 de março de 2022, estabelece
que o uso de máscara, como medida de enfrentamento a
COVID-19, deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativo
no Estado de Santa Catarina, constituindo decisão individual
de cada cidadão, exceto nos casos em que pessoas
apresentem sintomas gripais ou por pessoas que apresentem
estado de saúde passível de agravamento na hipótese de
infecção pelo vírus da COVID-19, até eventual nova
disposição normativa oficial em sentido contrário.

Assim, a Fundação UNIVALI recomenda a adoção do uso de
máscara de proteção individual nos casos de confirmação,
suspeita ou estado de saúde passível de agravamento pelo
vírus, a fim de evitarem novos contágios.

O USO DA MÁSCARA 

É OBRIGATÓRIO ?

SOBRE O USO DA MÁSCARA



Lembramos que em Disciplinas e Estágios específicos na
área da Saúde, bem como nas atividades laborais em que se
realiza o uso compartilhado de equipamentos e/ou materiais
nos espaços de serviços à saúde com atendimento ao
público, tais como: Unidade da Saúde da Família e
Comunitária e Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora das
Graças (Bloco F7), Serviço de Atenção à Saúde Auditiva,
Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual,
Clínica de Fonoaudiologia, Clínica de Fisioterapia, Clínica de
Nutrição, Clínica de Odontologia e Clínica de Psicologia,
Farmácia Comunitária Univali, e Laboratório de Análises
Clínicas da Univali, bem como nas demais situações
estabelecidas pelo novo Decreto Estadual, recomendamos o
uso da máscara de proteção facial para todos os alunos,
colaboradores e usuários.

Por fim, reiteramos o pedido no sentido da continuidade do
uso de álcool gel para assepsia das mãos e higienização de
superfícies e/ou objetos, bem como a adoção de todos os
demais cuidados sanitários.

EM QUE LOCAIS

O USO DA MÁSCARA 

É RECOMENDADO ?

SOBRE O USO DA MÁSCARA



Não. 

Segundo a Nota Informativa Conjunta
DIVE/DIVS/SUV/SES/SC nº 002, de 08/02/2022, o
Decreto Estadual nº 1.794, de 12/03/2022, e a Portaria
SES/SC nº 194, de 11/03/2022, não há mais a
obrigatoriedade de distanciamento mínimo a ser
seguido, mas apenas recomendações nesse sentido.
Contudo, se reforça a orientação para evitarem-se
aglomerações de pessoas e demais medidas de
proteção visando reduzir o risco de transmissão do vírus.

O controle dos espaços comuns será feito por meio de
sinalização, com informações de prevenção e cuidados
com a COVID-19 e dispensers de álcool gel distribuídos
pelos campi, ressaltando-se a importância de seguir os
protocolos de saúde vigentes. 

AINDA HÁ

OBRIGATORIEDADE DE 

DISTANCIAMENTO MÍNIMO

PARA A REALIZAÇÃO DE

ATIVIDADE PRESENCIAL ?

SOBRE O DISTANCIAMENTO



O uso do ar-condicionado está liberado para todos os
espaços que contam com tal infraestrutura. 

Ainda, conforme Nota Informativa Conjunta n° 002, de
08/02/2022, a orientação é que a ventilação natural seja
utilizada, contudo, quando impossibilitada pela alta
elevação de temperatura da presente estação, o sistema
de climatização poderá ser utilizado. 

Para isto, a Universidade dispõe do Plano de
Manutenção, Operação e Controle (PMOC) que obedece
aos parâmetros regulamentados pela Anvisa –
Resolução nº 9/2003 em função da Lei nº 13.589/2018,
a fim de prevenir e minimizar os riscos à saúde de
ocupantes de ambiente físico, garantindo boa qualidade
do ar no interior das salas administrativas de aula,
considerando a taxa de renovação e de pureza do ar. 

É PERMITIDO O USO 

DE AR-CONDICIONADO

NOS AMBIENTES ? 

SOBRE A VENTILAÇÃO DE AMBIENTES



A orientação é intensificar as medidas de prevenção,
como o uso constante de máscara e higienização
frequente das mãos com álcool gel, e buscar
atendimento médico para fornecimento de atestado de
isolamento.

SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DE CASOS 

NÃO APRESENTO SINTOMAS,

MAS TIVE CONTATO

ÍNTIMO/DOMICILIAR 

COM PESSOA POSITIVADA. 

O QUE FAÇO ?

O QUE SIGNIFICA 

CONTATO

ÍNTIMO/DOMICILIAR ?

A expressão ‘contato íntimo/domiciliar’
expressa uma permanência maior em
ambiente fechado na ausência das medidas de
proteção da COVID-19.



SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DE CASOS 

UM COLEGA DE TURMA

APRESENTOU SINTOMAS

E/OU POSITIVOU.

A TURMA TODA DEVE

CUMPRIR PERÍODO DE

QUARENTENA ? 

De acordo com a Nota Informativa Conjunta
DIVE/DIVS/SUV/SES/SC nº 002/2022, entende-se
que, havendo surto (ocorrência de mais de 03
casos confirmados na mesma sala num período de
10 dias do início dos sintomas do primeiro caso)
entre estudantes de uma mesma sala de aula, a
respectiva turma deverá ter as aulas presenciais
suspensas por 10 dias a contar do contato do
último caso confirmado por exame laboratorial.
Nesse período, se possível, as aulas serão
ministradas no ambiente remoto. 

Na impossibilidade da oferta da aula em ambiente
remoto pela Universidade, a aula será reposta no
decorrer do semestre letivo.



SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DE CASOS 

EM HIPÓTESE DE ALUNOS 

QUE CURSAM DISCIPLINAS 

EM OUTRAS TURMAS: COMO 

SE DARÁ A NECESSIDADE DE

ISOLAMENTO ?

De acordo com a Nota Informativa Conjunta
DIVE/DIVS/SUV/SES/SC nº 002/2022, em caso de
surto envolvendo alunos de diferentes turmas,
essas turmas deverão ter as aulas presenciais
suspensas por 10 dias a contar do último caso
confirmado por exame laboratorial. 
Nesse período, se possível, as aulas serão
ministradas no ambiente remoto. 

Na impossibilidade da oferta da aula em ambiente
remoto pela Universidade, a aula será reposta no
decorrer do semestre letivo.



SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO 

QUAL É O FLUXO

PARA ATENDIMENTO

DE ALUNOS ?

Quando da constatação de pessoas positivadas no campus,
estas seguem o protocolo estabelecido pela legislação
vigente e retornam às atividades presenciais somente
quando negativadas, obedecendo o disposto no atual
Fluxograma de Quarentena e Isolamento de Santa Catarina,
de Março de 2022.

O Fluxo de atendimento se enquadra a indivíduo que não
seja profissional da Saúde e que teve contato com caso
confirmado ou suspeito de COVID-19 e que se mantém
assintomático (caso apresente sintomas, deverá ser
testado e isolado).

Na página seguinte, você poderá visualizá-lo.



 Que não seja profissional da Saúde e que teve contato com caso
confirmado ou suspeito de COVID-19 e que se mantém

assintomático 
(caso apresente sintomas, deverá ser testado e isolado). 

SIM NÃO
indivíduo iniciou com sintomas

Procurar atendimento médico
Acesso à testagem 
entre o 5º e 7º dia ?

Se clínica compatível, o caso pode ser
confirmado por critério clínico-epidemiológico.

Seguir fluxo de caso confirmado.

NÃO

SIM 

Sair da quarentena SOMENTE
após o 10º dia completo, desde
que permaneça assintomático

Dia completo: o dia 0 é o dia do último
contato com o caso suspeito ou

confirmado, e o dia 1 é o primeiro dia
completo (24h) após o último contato,

e assim sucessivamente.

RESULTADO
REAGENTE OU
DETECTÁVEL

RESULTADO NÃO
REAGENTE OU 

NÃO DETECTÁVEL

Poderá sair da quarentena
após o 7º dia completo, desde
que permaneça assintomático. 
As medidas adicionais devem

ser mantidas até o 10º dia
completo do último contato.

Sair da quarentena
SOMENTE após o
10º dia completo,

desde que
permaneça 

 assintomático 

Fonte: Fluxograma para definição de isolamento e quarentena - Governo de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde Superintendência
de Vigilância em Saúde Diretoria de Vigilância Sanitária Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 2022.



SOBRE OS CASOS POSITIVADOS 

SE EU APRESENTAR 

SINTOMAS GRIPAIS, 

COMO FUNCIONARÁ ?

Caso o aluno apresente sintomas gripais, poderá afastar-se
das atividades presenciais e informar a Coordenação de
seu Curso. 

O aluno terá falta justificada sem abono.
Se o aluno testar positivo, deverá informar novamente a
Coordenação de seu Curso apresentando atestado médico,
por meio de processo na secretaria acadêmica, sem custos. 

Neste caso, receberá falta justificada com abono desde o
primeiro dia do afastamento. 



SOBRE OS CASOS POSITIVADOS 

SE EU POSITIVAR, 

COM APRESENTAÇÃO

DE ATESTADO MÉDICO,

COMO FUNCIONARÁ ?

Aluno que apresentar atestado médico terá falta justificada
abonada e deverá cumprir os prazos de isolamento de
acordo com o previsto no seu atestado médico. 

No dia útil seguinte ao término do período de isolamento, o
aluno deve retomar as atividades normalmente, mantendo
os cuidados de uso de máscara, higiene das mãos e evitar
aglomerações.

Todo o processo deve ser realizado junto à Secretaria
Acadêmica, sem custos para o aluno.



SOBRE OS CASOS POSITIVADOS 

SE EU POSITIVAR, 

COMO TEREI ACESSO 

ÀS AULAS ?

O aluno deverá se manter afastado. 

Dependendo do tipo de disciplina em que estiver
matriculado, a Univali informa que está mantida a oferta de
algumas disciplinas (digitais e remotas), de acordo com o
preconizado pela legislação específica do Ministério da
Educação, no que se refere ao Ensino Superior. 

Os alunos impossibilitados de frequentar aulas presenciais
em decorrência de Covid-19, terão acompanhamento
específico, desde que comprovado por laudo médico e
mediante requerimento junto à Secretaria Acadêmica, que
poderá ser aberto, sem custo, para recuperar avaliações e
atividades perdidas, desde que Coordenação de Curso e
Professor da respectiva disciplina estejam cientes e em
comum acordo. 



SOBRE OS CASOS POSITIVADOS 

COMO SE DARÃO AS

BANCAS DE DEFESA ?

Está permitida a realização de bancas presenciais, híbridas
e remotas. 

Fica sob critério do Professor/Orientador/Coordenação de
Curso a indicação da modalidade da banca.



SOBRE OS ESPAÇOS NO CAMPUS

COMO SERÃO 

CONTROLADOS OS 

ESPAÇOS COMUNS?

Os espaços estão sinalizados com informações de
prevenção e cuidados com a Covid-19, ressaltando a
importância de seguir os protocolos de saúde vigentes.



SOBRE O SUBSÍDIO PARA TESTAGEM DE ALUNOS

EXISTE ALGUM 

DIFERENCIAL DA UNIVALI

PARA A REALIZAÇÃO DE

TESTE DE COVID-19 PARA

ALUNOS?

Sim. 
A Univali tem equipe especializada no LEAC (Laboratório de
Análises Clínicas, Campus Itajaí) e oferece desconto para alunos,
egressos e colaboradores no valor de 20% para teste de COVID,
com identificação simultânea de gripe A e B. 

Considerando o desconto de 20%, estes são os valores:
Antígeno + gripe A + gripe B (R$ 120,00)
RT-PCR (R$ 200,00)
Anticorpos Neutralizantes (R$ 80,00)

Como posso fazer o agendamento e tirar dúvidas?
Diretamente na recepção do LEAC: Bloco E1 – sala 106 – térreo
Pelo telefone (47) 3341-7501 
Pelo WhatsApp: (47) 99214-3511
Por e-mail: leac@Univali.br
A coleta para Covid-19 pode ser feita de 2ª a 6ª, das 7h às 16h.

Um orçamento pode ser solicitado via site ou WhatsApp e todas
as informações referente coleta, valores, forma de pagamento
serão repassadas. 



SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS

ONDE ENCONTRO 

INFORMAÇÕES E

PROTOCOLOS

ATUALIZADOS?

A Univali dispõe de página específica sobre a Covid-19
atualizada e também do Plano de Contingência de cada Campus,
com selo de homologação pelas respectivas Prefeituras. 

O material está disponível para todos em:  
https://www.univali.br/coronavirus/Paginas/default.aspx

https://www.univali.br/coronavirus/Paginas/default.aspx


SOBRE O PASSAPORTE VACINAL

É OBRIGATÓRIA A

APRESENTAÇÃO DO

PASSAPORTE VACINAL 

PARA O RETORNO

PRESENCIAL?

A Univali estimula e recomenda sua comunidade acadêmica à
vacinação. Quando impossibilitados de se vacinarem,
colaboradores e estudantes deverão comprovar, por laudo
médico, o motivo da não-imunização. 

Sobre seus colaboradores, recepciona e guarda os
comprovantes entregues ao Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT
Univali). 

Não está condicionada à apresentação de comprovante ou
passaporte vacinal a matrícula de alunos ou a circulação de
indivíduos pelos campi da Univali, desde que observadas todas
as demais medidas sanitárias estabelecidas pela legislação
vigente.



(47) 9.9130-0269

0800.723.1300

falecom@univali.br

Fale conosco pelos canais oficiais de atendimento da Univali,
das 8h às 22h

AINDA FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?




