
Plano estratégico para 
retorno gradativo às 
atividades práticas no 
Centro Universitário de 
Cascavel - Univel



Com o processo de reabertura econômica, e a determinação que autoriza o retorno das atividades 
educacionais em Cascavel, o Centro Universitário de Cascavel - Univel elaborou este plano de ação 
inerente a essa retomada, para que esta seja de forma gradual e segura, sem prejuízo às medidas de 
prevenção e combate à pandemia.

Considerando o momento e a importância do distanciamento social, tendo em vista a estrutura 
tecnológica disponibilizada aos acadêmicos para a transmissão das aulas ao vivo, intermediadas pelo 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, com professores ministrando as disciplinas no mesmo 
horário previsto em calendário acadêmico, tirando dúvidas e realizando atividades, as aulas teóricas 
continuam sendo ministradas online. 

Informações gerais



Será divulgado o Calendário de Reposição das Práticas, com informações sobre as turmas, salas e 
horários de cada aula. 

As turmas que não tiverem atividades práticas, seguem com o calendário normal, com retorno 
previsto, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, dia 03/08. 

As atividades práticas para alunos que se enquadrem nos grupos de risco serão reorganizadas, e 
estes devem ficar afastados das atividades, para tanto, estes deverão notificar a coordenação 
pedagógica.

Informações gerais



● Será aferida a temperatura de todas as pessoas, no momento do ingresso aos blocos, 
individualmente;

● Manter distância de no mínimo 1 metro dos demais;
● Fazer a higienização dos calçados no momento do ingresso aos blocos no tapete sanitizante;
● Carregar somente materiais essenciais às atividades: objetos pessoais como celular, 

carteiras e chaves, devem ser evitados e permanecer preferencialmente dentro da bolsa.

Sobre o acesso aos 
ambientes da Univel



Utilizar máscara o tempo todo

É obrigatório o uso de 
máscara todo o tempo



Será aferida a 
temperatura de todas 
as pessoas, no momento 
do ingresso aos blocos, 
individualmente.



Distância segura Distância segura

Manter Distância social de no mínimo um metro

Um metro



Fazer a higienização dos 
calçados no momento de 
ingresso aos blocos no 
tapete sanitizante



Objetos pessoais

Carregar somente materiais 
essenciais às atividades.

Objetos pessoais como celular, 
carteiras e chaves, devem ser 

evitados e permanecer 
preferencialmente dentro da bolsa.



● Toda a instituição foi sanitizada, e recebe limpeza diária com os produtos recomendados 
para garantir limpeza de todos os ambientes, inclusive os laboratórios com práticas;

● Estão disponíveis dispensers com álcool gel 70% (setenta por cento) em todos os espaços 
físicos para a limpeza das mãos e objetos;

● Espaços físicos estão sinalizados com a devida orientação de distanciamento social;
● Os ambientes deverão estar o mais arejados possível, com portas e janelas abertas.

Sobre os cuidados
 diários com os ambientes



Dispensers com álcool em gel

Estão disponíveis dispensers com 
álcool gel 70% (setenta por cento) em 

todos os espaços físicos para a 
limpeza das mãos e objetos.



● Qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da COVID-19, deve ser isolada 
imediatamente, assim como seus familiares, conforme recomendação de saúde, sendo à 
esses, vedado o acesso à instituição;

● A existência de casos confirmados de COVID-19 serão notificados às autoridades de saúde 
do município, alunos, professores e demais colaboradores, para a tomada de conhecimento.

Procedimentos em casos de sintomas 
ou casos confirmados da Covid-19



Grupos de risco

Alunos que fazem parte dos grupos de risco, notificar a 
coordenação de curso. 

São considerados grupos de risco:
I - maiores de 60 (sessenta) anos; 
II - gestantes; 
III - pessoas que apresentem sintomas relacionados à COVID-19
IV - portadores de imunodeficiência de qualquer espécie; 
V - transplantados e cardiopatas; 
VI - portadores de demais comorbidades associadas à COVID-19. 



Orientações adicionais

● As cantinas e a reprografia não estarão em funcionamento e o acesso não é permitido
● Trazer o próprio alimento e garrafinha
● Ao utilizar o bebedouro, seguir as normas estabelecidas

Qualquer outra informação não presente neste documento, solicitar à coordenação de curso



Ressaltamos que as presentes medidas estão de acordo 
com as orientações da Organização Mundial da Saúde, do 
Ministério da Saúde, e das autoridades regionais e locais 
de saúde no que diz respeito ao plano de resposta à 
COVID-19 e às diretrizes e regras de biossegurança a 
serem impostas.

Em vista do momento em que vivemos, salientamos a 
importância de medidas de segurança e da colaboração de 
todos para assegurarmos melhores condições e 
segurança. Este não é o momento de relaxar, mas sim de 
mantermos a atenção redobrada e tomar todos os 
cuidados necessários. 

Confira nossas mídias sociais para novos comunicados

https://linktr.ee/univeloficial



