
PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS

Este protocolo, elaborado em conformidade com as diretrizes previstas no Decreto

Estadual N° 6637 de 20/01/2021, Resolução SESA N° 632/2020, Resolução SESA

0098/2021 e também no Protocolo para retorno das aulas presenciais do Comitê

“Volta às aulas” do Governo do Estado do Paraná, apresenta os procedimentos a

serem realizados pela Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR para o retorno

às atividades escolares referentes ao ano letivo de 2021, a fim de manter as medidas

de prevenção e controle da COVID-19.

No dia 08 de fevereiro de 2021, a Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR 

retornou às atividades presenciais, respeitando todas as medidas de segurança 

necessárias para receber os alunos com segurança e responsabilidade. As salas de 

aulas utilizadas pelos alunos da graduação possuem a capacidade máxima de 50 

(cinquenta) alunos e, de acordo, com a nova resolução de capacidade de 30% (trinta 

por cento) de alunos, as mesmas se encontram preparadas para receber, em sua 

capacidade máxima, 15 (quinze) discentes por turma, respeitando o distanciamento 

entre os mesmos.

Tais medidas adotadas pelo Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR foram:

⦁ Das medidas iniciais: 

Aferição da temperatura dos alunos, professores e demais funcionários antes 

de entrarem ao recinto; limpeza dos calçados através de um tapete 

sanitizante instalados na entrada do colégio;

⦁ Da limpeza e higiene:

Obrigatoriedade de uso de máscaras pelos discentes, e troca das mesmas a 

cada duas horas (ato supervisionado por docentes e coordenação); limpeza 
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das salas de aulas com produtos sanitizantes; disponibilização de álcool em gel 

em ambientes comuns da faculdade. 

⦁ Dos espaços físicos:

Adequação da sala de aula respeitando o distanciamento recomendado entre 

os aldiscentes e professores, ocupando somente 30% (trinta por cento) da 

capacidade das salas;

⦁ Dos funcionários da instituição:

Todos os funcionários, professores e comunidade escolar utilizando 

equipamentos de segurança, como máscaras, álcool em gel particular e 

demais epi’s necessários. 

O corpo docente, administrativo e demais funcionários da instituição foram 

devidamente treinados a fim de tomar ciência aos procedimentos padrões e 

necessários ao cumprimento das normas exigidas, bem como os presentes 

nesse protocolo. 

⦁ Dos horários:

A fim de evitar aglomeração de alunos no horário de entrada, a mesma foi 

dividida com intervalos de 15 minutos.

Procurando garantir o mínimo contato físico entre o corpo discente, o 

momento do intervalo entre as aulas será feito de forma escalonada e 

controlada entre as turmas, onde serão acompanhadas por uma supervisão do 

2



corpo de trabalhadores da instituição. Serão observadas as regras de 

distanciamento e compartilhamento de bebidas e comidas. Os horários de 

intervalos também foram escalonados para evitar aglomerações.

⦁ Da utilização de bebedouros, banheiros e demais dependências:

Todos os bebedouros e/ou patrimônios cujo contato com a boca é necessário, 

estão desativados e sem data para reabertura. A vigilância dos mesmos é feita 

de forma conjunta entre os membros da instituição. 

É recomendada aos discentes a utilização de garrafas de água individuais, 

sendo vetado qualquer compartilhamento entre eles. 

No tocante dos banheiros, estão devidamente organizados e demarcados a 

fim de atender aos cuidados urgentes e necessários:

⦁ Garantia de 1,5m entre os usuários;

⦁ Reforço das medidas de higiene pessoal após o uso;

⦁ Materiais para a higiene pessoal são mantidos em constante 

abastecimento, bem como a limpeza intensificada das peças e cômodo em 

geral. 

⦁ Das medidas a serem tomados nos casos suspeitos de COVID19:

Visando o pleno atendimento das medidas orientadas em protocolos da SESA, 

a presente instituição tomará a medida de cancelamento das atividades 

presenciais (em todas as turmas vigentes) por um período de 15 dias de forma 

total – trazendo então a modalidade remota de ensino, conforme acordado 

entre o corpo docente e coordenação. Eventualmente, a Instituição poderá 

também encaminhar o cancelamento das atividades presenciais aos seus 

colaboradores internos, visando um atendimento integral aos protocolos de 
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segurança. 

⦁ O atendimento ao público:

Está sendo realizado de forma individualizada na secretaria da faculdade com 

o distanciamento obrigatório, apenas uma pessoa por vez;

⦁ A entrada de terceiros: 

As mesmas, tais como: entregas para as cantinas, entrega de insumos para o 

funcionamento da faculdade e demais, é realizada no contra turno para que não 

haja risco para os discentes da faculdade.

Desde o início do ano letivo de 2021, houve a comunicação entre a coordenação e os 

discentes através de grupos em redes sociais, bem como no e-mail oficial da 

instituição; a pauta era composta de assuntos como ensino híbrido, metodologias 

utilizadas, possíveis pausas na modalidade e início de outra, bem como tiveram a 

ciência que era opção dos responsáveis a possibilidade de enviar o cursista ao modelo 

presencial. Todos os discentes receberam um login do Microsoft TEAMS, plataforma 

oficial adotada pela instituição no ano letivo de 2021 para uso de tarefas on-line. Para 

os discentes que optaram em não comparecer às aulas presenciais, todas as aulas são 

transmitidas ao vivo pelos docentes e acompanhadas pela coordenação da 

instituição, dando a possibilidade também da interação imediata com o professor 

titular da disciplina em tempo real. 

A opção de escolha pelo presencial ou híbrido foi realizada através de formulários 

preenchido pelos discentes através do GOOGLE FORMULÁRIO 

(https://forms.gle/LSxFfKwdjyN5fbBE6), onde cada discente optou pelo ensino e 
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tomaram ciência das medidas adotadas pela faculdade para a retomada das aulas 

presenciais de acordo com os protocolos de segurança já citadas. 

Tal protocolo foi realizado pela comissão de Biossegurança da Faculdade de 

Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR e será acompanhado e implementado pela 

comissão designada conforme registro em Ata 01 do livro Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba – FATEC-PR de 2021.

RODRIGO MEDEIROS RIBEIRO
Diretor Geral
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