FAQ
RETORNO
ÀS AULAS

1) NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 AS AULAS RETORNARÃO DE
FORMA HÍBRIDA?
O UNIARAXÁ cumpre integralmente a legislação vigente frente às orientações do Poder Público. Desta forma, caso não haja um novo Decreto Municipal ou qualquer outro impedimento legal de instâncias educacionais, as
aulas acontecerão de forma híbrida a partir do início do semestre letivo de
2021/2. Informe-se nos canais oficiais do UNIARAXÁ (Douni, site institucional e redes sociais).
2) COM O RETORNO DAS AULAS NO DIA 28/06, JÁ POSSO RETORNAR
PARA ASSISTIR AULAS NO UNIARAXÁ?
O retorno às aulas presenciais não é simples e fácil de se operacionalizar,
exigindo uma organização complexa e intensa de qualquer instituição de
Ensino. Assim, neste primeiro momento, somente será permitida a participação nas aulas presenciais do UNIARAXÁ, a partir do dia 28/06/2021, os
alunos que assinaram o Termo de Manifestação e Informação, optando
naquele momento, pela modalidade de ensino presencial. A última enquete
foi realizada no mês de maio, sendo a próxima a se realizar a partir do dia
21 de julho. Fique de olho em seu Portal Universitário e nos comunicados
oficiais do UNIARAXÁ.
3) QUANDO PODEREI ALTERAR A MODALIDADE DE ENSINO JÁ ESCOLHIDA?
No período de 19 a 25 de julho/2021 será aberto novamente o formulário
para escolha e/ou alteração de modalidade, seja do híbrido para remoto, ou
vice-versa. Atentem-se a este prazo e acompanhe os comunicados oficiais
da instituição.
4) COM A RETOMADA DAS AULAS, COMO FICARÃO AS PROVAS BIMESTRAIS E FINAIS?
Como já estabelecido anteriormente com a comunidade acadêmica, as
provas permanecem no formato online para todas as modalidades (presencial e/ou remota).
5) ASSINEI O TERMO DE ACEITE PARA RETOMADA PRESENCIAL. COMO
DEVO PROCEDER PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS?
As provas continuam no formato online. É facultado o direito de realizar a
prova de sua casa. Se desejar estar na instituição, será necessário alguns
cuidados adicionais:

• providenciar notebook ou celular para acesso a prova online em sala de aula.
• recarregar os aparelhos eletrônicos e configurar antecipadamente a
internet, evitando-se atraso na realização das avaliações.
• estar ciente que poderá haver instabilidade com o sinal de Wi-fi.
6) A LANCHONETE ESTARÁ ABERTA?
Não. Você deverá providenciar o lanche em sua residência. Não será autorizado a entrega de lanches na instituição por parte de serviços de terceiros.
Planeje sua alimentação de forma organizada.
7) O PROFESSOR ESTARÁ EM SALA DE AULA?
Sim. Resguardando ainda a necessidade do cuidado mútuo, todos os professores estarão presente de acordo com o seu respectivo horário de aula,
EXCETO, os professores que se enquadram nos grupos de risco e/ou maiores de 60 anos. Nestes casos, os mesmos continuarão a ministrar aulas, e
estarão disponíveis para plantão de dúvidas somente na modalidade
remota até o encerramento do semestre. Vale a pena lembrar que, para a
presencialidade será resguardada medidas de biossegurança e distanciamento social adequado, afinal a pandemia não acabou!
8) O COORDENADOR DO MEU CURSO ESTARÁ NO UNIARAXÁ?
Sim. Resguardando ainda a necessidade do cuidado mútuo, os coordenadores estarão cumprindo seus respectivos horários de acordo com o seu
curso. No entanto, é importante avisar que não estarão presentes no UNIARAXÁ os coordenadores que se enquadram nos grupos de risco e/ou maiores de 60 anos. Informe os horários disponíveis com o coordenador do seu
curso e agende o melhor horário para seu atendimento. Ele é fundamental
para o seu desenvolvimento acadêmico.
9) COMO FAÇO PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO COM O COORDENADOR
DE CURSO?
Todos os atendimentos deverão ser agendados, podendo acontecer ser
realizados de forma virtual e/ou presencial. Vale novamente ressaltar que,
no caso da escolha do atendimento presencial, deverá ser resguardado
integralmente todas as medidas e condutas de biossegurança como uso
obrigatório de máscara, higienização das mãos e distanciamento social
mínimo recomendado. Entre em contato com seu coordenador, ele conseguirá te orientar da melhor forma possível.

10) A BIBLIOTECA ESTARÁ ABERTA?
Não. Entendemos que o momento exige cautela, flexibilidade, responsabilidade e cuidado. Pensando nestas situações, as reservas e renovações poderão ser realizadas de forma online (acessar o Pergamum no site do UNIARAXÁ). Sugerimos a todos que façam a utilização ao máximo das Bibliotecas Virtuais do UNIARAXÁ, elas podem lhe auxiliar muito neste momento,
basta acessar seu Portal Universitário e usufruir de todos estes benefícios.
11) COMO FAÇO PARA TER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O RETORNO
DAS AULAS PRESENCIAIS.
No UNIARAXÁ VIRTUAL, acesse a Disciplina COVID-19. Nela você terá
acesso a todas as informações referente ao retorno das aulas. No entanto,
caso ainda tenha alguma dúvida entre em contato conosco pelos telefones:
0800 035 6777 (WhatsApp), (34) 3669 2000 ou por e-mail comite-covid19@uniaraxa.edu.br
12) COMO DEVO PROCEDER PARA TER ACESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS
DO UNIARAXÁ?
Em conformidade com as regras estabelecidas pelos Comitês de Enfrentamento ao Covid-19, Municipal e do UNIARAXÁ, o aluno(a) deverá seguir os
seguintes passos para poder ter acesso as aulas presenciais:
1- Acessar ao ambiente Virtual (Portal Universitário do UNIARAXÁ) Pasta Covid-19.
2- Fazer a leitura e acessar todos os documentos de orientação, bem
como, a Cartilha do Protocolo de Retorno com Segurança as aulas
presenciais do UNIARAXÁ.
3- Acessar o Tutorial de Retorno às Aulas Presenciais.
4- Assistir o vídeo de Biossegurança.
5- Responder ao QUIZ COVID-19.
6- Realizar a assinatura eletrônica do Termo de Manifestação e Informação de Retorno às aulas Presenciais que se encontra ao final do
QUIZ*.

*Para a realização da assinatura eletrônica deste documento é necessário
estar com o e-mail pessoal atualizado nos cadastros do UNIARAXÁ, para
que o Token da assinatura eletrônica seja viabilizado.
13) QUANDO E COMO ACONTECERÁ AS AULAS PRESENCIAIS NO
UNIARAXÁ?
As aulas acontecerão na forma híbrida pelos respectivos professores das disciplinas nas salas de aula do UNIARAXÁ. As mesmas serão transmitidas via
Google Meet de forma simultânea, a partir de 04/08/2021. Os Plantões de
Dúvidas e Informações serão realizados conforme horário de aulas (2021-2),
a partir do dia 02/08/2021, e sempre respeitando todas as medidas de biossegurança e cuidado. Participem! Todo momento é de aprendizagem!
14) OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS TAMBÉM RETORNARÃO?
Parcialmente. O Decreto Municipal N.338 de 19 de junho de 2021 definiu o
retorno gradual e escalonado dos estágios supervisionados de somente
alguns cursos. Assim, o UNIARAXÁ estará retomando os estágios de forma
gradual e conforme legislação vigente, aguardando novas recomendações
e orientações para retomar os demais estágios.
15) AS AULAS PRÁTICAS TAMBÉM SERÃO RETOMADAS?
Não. Inicialmente a retomada das aulas presenciais somente serão ofertadas aulas teóricas. As aulas práticas, bem como, suas reposições estão planejadas para serem realizadas a partir de agosto de 2021. Organizem e
agendem-se para participar, pois é de suma importância da sua formação
acadêmica a participação na reposição destas aulas.
16) O UNIARAXÁ ESTÁ PREPARADO PARA ME RECEBER?
Sim. Os espaços do UNIARAXÁ foram organizados para receber a comunidade acadêmica com a segurança que este momento exige. Foi elaborado um
Protocolo de Retomada aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal, para que
você seja recebido com segurança. Acesse no Uniaraxá Virtual a Disciplina COVID-19, pois ela você terá acesso a todas as informações referente a este Protocolo, bem como, maiores orientações sobre o retorno das aulas.
17) QUAIS SETORES DO UNIARAXÁ ESTARÃO FUNCIONANDO?
Todos os setores do UNIARAXÁ estarão em funcionamento normalmente a
partir do dia 02/08/2021, das 08 às 22h. Informe-se com o setor a qual você

deseja atendimento, pois há alguns setores da instituição que possuem horários
específicos de atendimento ao público, como por exemplo o Setor Financeiro e a
Secretaria Acadêmica. No entanto, caso tenha alguma dificuldade entre em contato conosco pelos telefones: 0800 035 6777 (WhatsApp) ou (34) 3669 2000.
18) COMO SERÁ A ENTRADA DE VEÍCULOS NO CAMPUS?
Para acesso ao campus, utilizar a Portaria 2 (entrada do Setor Financeiro) e
aguardar a triagem.
19) COMO SERÁ REALIZADA A ENTRADA DE PEDESTRES NO UNIARAXÁ?
Para acesso ao campus, pedestres e ciclistas deverão utilizar a Portaria 1
(Av. Ministro Olavo Drummond) e se direcionar para a triagem.
20) QUAIS AS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA O UNIARAXÁ ADOTOU
PARA RECEBER SEUS ALUNOS?
O UNIARAXÁ reorganizou os espaços institucionais e adotou as seguintes
condutas:
• disponibilização de dispenser de álcool gel distribuídos por todos os
conjuntos
• sinalização tátil como forma de orientar o deslocamento pelo
campus, favorecendo o distanciamento
• instalação de tapetes sanitizantes
• conscientização dos colaboradores
• questionário de autoavaliação
• afixado informativos de conscientização das medidas de biossegurança
• mensuração de temperatura a entrada
• implantação de um Comitê Covid-19 para suporte e monitoramento.
• treinamento e disponibilização de orientações sobre Covid-19, condutas de biossegurança na retomada para todos os alunos no portal
UNIARAXA VIRTUAL.
• as cadeiras das salas para uso estão posicionadas com o distanciamento
mínimo recomendado entre elas e não poderá modificá-las de lugar.
• A equipe de limpeza irá realizar a sanitização dos espaços em trocas de
turno e manutenção da higiene durante o período de atividade acadêmica.
21) ONDE POSSO PROCURAR MAIORES INFORMAÇÕES?
O UNIARAXÁ realiza a sua comunicação por meio dos canais de atendimento, redes sociais e pelos telefones: 0800 035 6777 - LIGAÇÃO GRATUITA

(WhatsApp) ou (34) 3669 2000. Você também pode entrar em contato
conosco pelo email comite-covid19@uniaraxa.edu.br. O atendimento é realizado por profissionais de cada setor, e são assegurados o sigilo, confidencialidade e segurança de seus dados e informações pessoais. Nos procure
teremos o maior prazer em ajudar!
22) QUAIS SÃO OS BLOCOS DE SALA QUE ESTARÃO FUNCIONANDO?
Inicialmente estarão funcionando somente os Blocos Administrativos (Reitoria e Atendimento ao Aluno), Blocos 3 e 4. Esta limitação de espaço está
adequada ao do fluxo de pessoas circulantes dentro do Campus e ao
número de alunos que optaram pela modalidade presencial. Gradativamente estaremos adequando a liberação de novos espaços acadêmicos.
23) ASSINEI O TERMO PARA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS,
MAS NO MOMENTO NÃO DESEJO RETORNAR POR ESTAR EM PERÍODO
DE PROVAS. COMO DEVO PROCEDER?
O aluno tem o direito de estar presencialmente no UNIARAXÁ, por ter
optado e assinado o Termo de Aceite realizado na última pesquisa, mas
poderá permanecer em sua residência para realização das provas online.
Fica a critério a presencialidade para realização das provas de forma online
na instituição, seguindo as recomendações disponibilizadas neste FAQ.
24) COMO DEVERÁ SER MINHA CONDUTA NO PERÍODO QUE PERMANECER PRESENCIAL NA INSTITUIÇÃO?
Toda a comunidade acadêmica que estiver em atividade presencial, aluno,
docente, técnico administrativo deverá sempre prezar pela segurança da
coletividade, resguardando as medidas de biossegurança. É imprescindível
neste período:
Realizar sua autoavaliação frente as últimas 12 horas que antecedem a aula.
Não comparecer às dependências do UNIARAXÁ com sintomas gripais, suspeita ou caso confirmado para COVID-19.
Na presença de quadro agudo respiratório, caracterizado por pelo menos
dois ou mais dos seguintes sintomas sugestivos de COVID-19, comunique
ao coordenador e procure o serviços de saúde: Febre; Calafrios; Dor de
garganta; Dor de cabeça; › Tosse; Coriza; Ausência de paladar ou olfato.

Utilizar corretamente a máscara de proteção durante todo o tempo
que estiver no ambiente escolar acadêmico.
Comunicar à instituição se algum membro da família estiver doente,
com febre ou apresentar sintomas indicativos da possibilidade de ter
contraído COVID-19.
Observar todas as normas de segurança e de saúde emitidas pelos
Órgãos Públicos competentes, assim como suas determinações futuras.
Seguir as orientações quanto ao deslocamento estabelecido no UNIARAXÁ.
Trazer máscaras para uso pessoal em quantitativo suficiente, para uso
adequado sobre a boca e nariz, durante todo o horário de aula, realizando as trocas recomendadas e acondicionamento adequado.
Não realizar cumprimentos com contato físico, incluindo abraços,
beijos ou apertos de mãos.
Realizar a constante lavagem das mãos com água e sabão e/ou a utilização do álcool em gel 70%.
Promover a higienização prévia de equipamentos, maletas, valises, mochilas, pastas, dentre outros objetos de uso pessoal, com álcool 70%.
Promover higienização prévia de equipamentos de uso coletivo, como
teclado, mouse, macas, tatames, tablados, telefone e demais equipamentos que forem de uso no ambiente de aula com álcool 70%.
Não manusear lentes de contato em sala de aula. Os olhos são porta de
entrada para o vírus. Procurar um local higienizado e lavar as mãos corretamente antes de tocar a lente.
Evitar adornos, como por exemplo, brincos, colares e pulseiras e
manter o cabelo preso.
Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, ao tocar, lave
as mãos com água e sabão.

Evitar tocar superfícies com alta frequência de contato, como maçanetas e corrimãos.
Manter o ambiente arejado com o máximo de janelas e portas abertas.
Respeitar as determinações e orientações dos serviços e normativas
de biossegurança.
Em casos de alunos da saúde estar sempre de posse do seu equipamento
de proteção individual: óculos de proteção, faceshield, máscara cirúrgica,
luvas e jaleco descartável, necessário para realização das práticas de
campo, laboratório e estágios.
Alimentar-se na sala de aula no horário destinado ao intervalo, respeitando o distanciamento entre as pessoas, cuidado na retirada da máscara para alimentação e sem realizar troca de material com os colegas.
Não comercializar alimentos nas dependências da Instituição.
Evitar aglomeração em salas de aula, corredores, estacionamentos, e
lanchonete do UNIARAXÁ.
As carteiras das salas para uso estão posicionadas com o distanciamento mínimo recomendado entre elas, não modificá-las de lugar.
Durante a troca de horários, preferencialmente aguardar o professor
para a aula seguinte em sua carteira na sala.
O intervalo é para a utilização do banheiro se necessário e para o
lanche que deverá ser consumido na sala. Evite circular pelos corredores e outras salas.
Você e o professor deverão manter-se a distância mínima de 1,5
metros.
Ter seu kit pessoal (2 máscaras, embalagem para acondicionar, squeeze
para água, álcool gel para uso pessoal e lanche).

Manter a etiqueta respiratória e higienizar as mãos frequentemente.
Evitar aglomerações, compartilhamento de objetos e lanches.
Respeitar a distância mínima de 1,5m entre as pessoas e carteiras.
Cuidar e zelar pelas condutas nos ambientes coletivos.
O nosso exemplo e seriedade é fundamental para a construção de uma
sociedade mais consciente, saudável e seguindo as medidas de preservação da vida.
25) RETORNEI PRESENCIALMENTE E TIVE CONTATO COM PESSOAS QUE
TESTARAM POSITIVO PARA A COVID-19. COMO DEVO PROCEDER?
Informar o fato, imediatamente, ao UNIARAXÁ.
Permanecer em casa por 48 horas e realizar o teste.
Retornar ao UNIARAXÁ, se o resultado for negativo.
Seguir isolamento se o resultado for positivo
Apresentar laudo médico, autorizando seu retorno à instituição.
Você também pode contribuir conosco e na saúde coletiva de nossa instituição, informe qualquer situação observada ao nosso Comitê de Enfrentamento pelo e-mail comite-covid19@uniaraxa.edu.br. Fique tranquilo, o atendimento é sigiloso, resguardando a confidencialidade e segurança de seus
dados e informações pessoais.
26) RETORNEI PRESENCIALMENTE E TEVE CASO CONFIRMADO PARA COVID-19 NA MINHA TURMA, O QUE ACONTECERÁ?
Se houver confirmação de contágio pela COVID-19, as aulas da turma, eventualmente atingida, serão suspensas e todos os membros da comunidade
acadêmica que tiveram contato com o indivíduo infectado serão afastados,

retornando após 14 dias de isolamento. O retorno ao UNIARAXÁ poderá ser
antecipado, se as pessoas forem submetidas à testagem e apresentarem
resultado negativo.
27) RETORNEI PRESENCIALMENTE E MEU PROFESSOR ESTÁ COM COVID19? COMO FICARÃO AS AULAS?
Caso o professor apresente resultado positivo para a COVID-19 o UNIARAXÁ irá afastá-lo imediatamente. As aulas acontecerão, remotamente ou de
forma presencial, com professor substituto, pelo período necessário, de
acordo com a avaliação do caso.
28) OPTEI PELO RETORNO PRESENCIAL, MAS ESTOU COM SINTOMAS GRIPAIS OU SUSPEITA PARA COVID-19. COMO DEVO PROCEDER?
Colaboradores e alunos com febre ou qualquer outro sintoma gripal ou COVID-19 não deverão comparecer à instituição antes de uma avaliação e liberação médica.
• Informar, imediatamente, ao UNIARAXÁ, caso você ou um membro
da família apresente febre ou outro sintoma, a fim de que os demais
alunos e colaboradores possam ser monitorados.
• Caso exista situação suspeita de COVID-19 na família do aluno ou
colaborador, o mesmo deverá permanecer em casa até a comprovação
ou descarte da suspeita.
29) O USO DA MÁSCARA FACIAL É OBRIGATÓRIO ?
O uso de máscaras é um importante instrumento de medida de proteção
coletiva tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. As máscaras
funcionam como uma barreira física para a liberação dessas gotículas no ar
quando há tosse, espirros e até mesmo durante conversas. Assim, o uso da
máscara facial de forma adequada em atendimento ao Decreto Municipal nº
982 de 07 de maio de 2020, torna-se OBRIGATÓRIO em todas as dependências da instituição.
30) QUAL A MÁSCARA CORRETA PARA USAR?
Confeccionamos uma cartilha para você entender melhor os principais
tipos de máscaras e suas características, acesse este material no Site Institucional ou no UNIARAXÁ Virtual. Nele você poderá conhecer melhor a
função de cada uma delas e fazer a sua escolha.

31) COMO POSSO ENTRAR EM CONTATO PARA SUGESTÕES E/OU DÚVIDAS FRENTE A COVID-19?
O UNIARAXÁ possui desde o início da Pandemia, um Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, composto por professores da instituição. Você pode
entrar em contato pelo e-mail (comite-covid19@uniaraxa.edu.br) para
quaisquer esclarecimentos de dúvidas e ou necessidades de informações.
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