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1. PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS PRÁTICAS NO 

LABORATÓRIO DE MULTIUSO N° 1 (Anatomia Humana) 

 

Cada laboratório estará organizado com sinalização no chão e faixas, respeitando o 

limite de distanciamento de 1,5 m de cada cadeira nas devidas bancadas. Assim, o 

número de alunos será reduzido de acordo com a capacidade de cada laboratório. A 

higienização do ambiente (setor responsável) e dos materiais (peças anatômicas será 

feita pelos alunos) sempre será feita na troca de uma turma para outra. 

 

1.1. TODOS os alunos e professores deverão utilizar os EPI’s necessários para prevenção e 

proteção individual antes de entrarem no laboratório na sala de paramentação respectiva do 

laboratório. 

 

Responsabilidade da FACIMPA (as técnicas de laboratório devem entregar os itens na 

porta da sala de paramentação, onde os alunos deverão respeitar o distanciamento de 1,5m 

de cada pessoa). 

 

 

1 - Antes de entrar na sala de paramentação, os alunos deverão seguir as seguintes etapas: 

 

2 - Higienizar as mãos com álcool 70% em gel (usando os dispensadores que estão na frente 

de cada laboratório). 

 

3 - Ficar nas marcações existentes do lado de fora de cada sala para receber os EPI’s. 

 

4 - Aguardar a ordem de entrega dos itens: 

 

• Luvas (sempre será fornecida 1 par em cada aula); 

• Máscara Protetor Facial (será de responsabilidade do aluno a higienização e trazer 

nas aulas); 

• Touca descartável hospitalar (sempre será fornecido 1 unidade em cada aula); 

 

 

5 - Após se paramentar, o aluno deverá entrar no laboratório e ocupar um dos locais 

sinalizados para uso na bancada.  

 

Responsabilidade do Discente 

- Máscaras descartáveis ou de pano; 

- Uso OBRIGATÓRIO de jaleco;  

- O cabelo deverá estar amarrado; 

- Sapato fechado (proibido o uso de sapatilhas, sandálias e chinelos); 

- Uso obrigatório de calça lisa e de tecido integro até a altura do calçado fechado; 

- Será permitido levar uma caneta (uso individual). 
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Observação: Importante manusear as peças anatômicas ou qualquer equipamento usando 

luvas e logo após uso deve higenizar a peça com papel toalha usando álcool líquido 70%. 

Jamais retirar o papel filme que envolve as peças anatômicas ou qualquer aparelho. Em caso 

de DÚVIDA sempre perguntar para o professor responsável no momento da aula. 

 

 

Dentro das dependências da FACIMPA estará proibido(a): 

- Entrar sem máscara; 

- A troca de materiais escolares e o contato físico com qualquer pessoa; 

- O uso de mochilas, bolsas e estojos de canetas; 

- O uso de acessórios como: anéis, brincos, relógios e celulares; 

- A retirada de qualquer EPI dentro dos laboratórios; 

- A troca de qualquer EPI fora da área da determinada. 

 

Responsabilidade do Docente 

Caso o aluno precise entregar alguma atividade durante a aula em folha de A4 (será 

disponibilizado folha de papel e a mesma deve ser recolhida e armazenada em envelopes de 

papel, sendo manuseadas após 12h). 

 

Lembrar aos alunos de sempre utilizar todos os EPI’s durante a aula, e a máscara nas 

áreas internas e externas da Faculdade. 

 

Após o término da aula, cada aluno deverá retirar os EPI’s e descartá-los na lixeira na parte 

externa do respectivo laboratório, antes da próxima aula: 

 

1. Luvas 

2. Touca descartável hospitalar; 
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2. PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS PRÁTICAS NO 

LABORATÓRIO DE MULTIUSO N° 2 (Histologia, Embriologia e Citologia) 

 

Cada laboratório estará organizado com sinalização no chão e faixas, respeitando o 

limite de distanciamento de 1,5 m de cada cadeira nas devidas bancadas. Assim, o 

número de alunos será reduzido de acordo com a capacidade de cada laboratório. A 

higienização do ambiente (setor responsável) e dos materiais (lâminas e microscópios 

será feita pelas técnicas de laboratório) sempre será feita na troca de uma turma para 

outra. 

 

 

2.1. TODOS os alunos e professores devem utilizar os EPI’s necessários para prevenção e 

proteção individual antes de entrarem no laboratório. 

 

Responsabilidade da FACIMPA (as técnicas de laboratório devem entregar os itens na 

porta da sala de paramentação, onde os alunos deverão respeitar o distanciamento de 1,5m 

de cada pessoa). 

 

 

Antes de entrar na sala de paramentação, os alunos deverão seguir as seguintes etapas: 

 

1. Higienizar as mãos com álcool 70% em gel (usando os dispensadores que estão na 

frente de cada laboratório). 

 

2.  Ficar nas marcações existentes do lado de fora de cada sala para receber os EPI’s. 

 

3. Aguardar a ordem de entrega dos itens: 

 

• Luvas (sempre será fornecida 1 par em cada aula); 

• Máscara Protetor Facial (será de responsabilidade do aluno a higienização e trazer 

nas aulas); 

• Touca descartável hospitalar (sempre será fornecido 1 unidade em cada aula); 

 

 

4. Após se paramentar, o aluno deverá entrar no laboratório e ocupar um dos locais 

sinalizados para uso na bancada.  

 

Responsabilidade do Discente 

- Máscaras descartáveis ou de pano; 

- Uso OBRIGATÓRIO de jaleco;  

- O cabelo deverá estar amarrado; 

- Sapato fechado (proibido o uso de sapatilhas, sandálias e chinelos); 

- Uso obrigatório de calça lisa e de tecido integro até a altura do calçado fechado; 

- Será permitido levar uma caneta (uso individual). 
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Observação: Importante manusear as peças anatômicas ou qualquer equipamento usando 

luvas e logo após uso deve higienizar a peça com papel toalha usando álcool líquido 70%. 

Jamais retirar o papel filme que envolve as peças anatômicas ou qualquer aparelho. Em caso 

de DÚVIDA sempre perguntar para o professor responsável no momento da aula. 

 

 

Dentro das dependências da FACIMPA estará proibido(a): 

- Entrar sem máscara; 

- A troca de materiais escolares e o contato físico com qualquer pessoa; 

- O uso de mochilas, bolsas e estojos de canetas; 

- O uso de acessórios como: anéis, brincos, relógios e celulares; 

- A retirada de qualquer EPI dentro dos laboratórios; 

- A troca de qualquer EPI fora da área da determinada. 

 

Responsabilidade do Docente 

Caso o aluno precise entregar alguma atividade durante a aula em folha de A4 (será 

disponibilizado folha de papel e a mesma deve ser recolhida e armazenada em envelopes de 

papel, sendo manuseadas após 12h). 

 

Lembrar aos alunos de sempre utilizar todos os EPI’s durante a aula, e a máscara nas 

áreas internas e externas da Faculdade. 

 

Após o término da aula, cada aluno deverá retirar os EPI’s e descartá-los na lixeira na parte 

externa do respectivo laboratório, antes da próxima aula: 

 

1. Luvas 

2. Touca descartável hospitalar; 
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3. PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS PRÁTICAS NO 

LABORATÓRIO DE MULTIUSO N° 3 (Fisiologia e Bioquímica) 

 

Cada laboratório estará organizado com sinalização no chão e faixas, respeitando o 

limite de distanciamento de 1,5 m de cada cadeira nas devidas bancadas. Assim, o 

número de alunos será reduzido de acordo com a capacidade de cada laboratório. A 

higienização do ambiente (setor responsável) e dos materiais (vidrarias ou 

equipamentos será feita pelas técnicas de laboratório) sempre será feita na troca de 

uma turma para outra. 

 

3.1. TODOS os alunos e professores devem utilizar os EPI’s necessários para prevenção e 

proteção individual antes de entrarem no laboratório. 

 

Responsabilidade da FACIMPA (as técnicas de laboratório devem entregar os itens na 

porta da sala de paramentação, onde os alunos deverão respeitar o distanciamento de 1,5m 

de cada pessoa). 

 

 

Antes de entrar na sala de paramentação, os alunos deverão seguir as seguintes etapas: 

 

1. Higienizar as mãos com álcool 70% em gel (usando os dispensadores que estão na 

frente de cada laboratório). 

 

2.  Ficar nas marcações existentes do lado de fora de cada sala para receber os EPI’s. 

 

3. Aguardar a ordem de entrega dos itens: 

 

• Luvas (sempre será fornecida 1 par em cada aula); 

• Máscara Protetor Facial (será de responsabilidade do aluno a higienização e trazer 

nas aulas); 

• Touca descartável hospitalar (sempre será fornecido 1 unidade em cada aula); 

 

 

4. Após se paramentar, o aluno deverá entrar no laboratório e ocupar um dos locais 

sinalizados para uso na bancada.  

 

Responsabilidade do Discente 

- Máscaras descartáveis ou de pano; 

- Uso OBRIGATÓRIO de jaleco;  

- O cabelo deverá estar amarrado; 

- Sapato fechado (proibido o uso de sapatilhas, sandálias e chinelos); 

- Uso obrigatório de calça lisa e de tecido integro até a altura do calçado fechado; 

- Será permitido levar uma caneta (uso individual). 
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Observação: Importante manusear as peças anatômicas ou qualquer equipamento usando 

luvas e logo após uso deve higienizar a peça com papel toalha usando álcool líquido 70%. 

Jamais retirar o papel filme que envolve as peças anatômicas ou qualquer aparelho. Em caso 

de DÚVIDA sempre perguntar para o professor responsável no momento da aula. 

 

 

Dentro das dependências da FACIMPA estará proibido(a): 

- Entrar sem máscara; 

- A troca de materiais escolares e o contato físico com qualquer pessoa; 

- O uso de mochilas, bolsas e estojos de canetas; 

- O uso de acessórios como: anéis, brincos, relógios e celulares; 

- A retirada de qualquer EPI dentro dos laboratórios; 

- A troca de qualquer EPI fora da área da determinada. 

 

Responsabilidade do Docente 

Caso o aluno precise entregar alguma atividade durante a aula em folha de A4 (será 

disponibilizado folha de papel e a mesma deve ser recolhida e armazenada em envelopes de 

papel, sendo manuseadas após 12h). 

 

Lembrar aos alunos de sempre utilizar todos os EPI’s durante a aula, e a máscara nas 

áreas internas e externas da Faculdade. 

 

Após o término da aula, cada aluno deverá retirar os EPI’s e descartá-los na lixeira na parte 

externa do respectivo laboratório, antes da próxima aula: 

 

1. Luvas 

2. Touca descartável hospitalar; 
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4. PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS PRÁTICAS NO 

LABORATÓRIO DE HAM 

 

 

Cada laboratório estará organizado com sinalização no chão e faixas, respeitando o 

limite de distanciamento de 1,5 m de cada cadeira nas devidas bancadas. Assim, o 

número de alunos será reduzido de acordo com a capacidade de cada laboratório. A 

higienização do ambiente (setor responsável) e dos materiais (bonecos será feita pelas 

técnicas de laboratório) sempre será feita na troca de uma turma para outra. 

 

4.1. TODOS os alunos e professores devem utilizar os EPI’s necessários para prevenção e 

proteção individual antes de entrarem no laboratório. 

 

Responsabilidade da FACIMPA (as técnicas de laboratório devem entregar os itens na 

porta da sala de paramentação, onde os alunos deverão respeitar o distanciamento de 1,5m 

de cada pessoa). 

 

 

Antes de entrar na sala de paramentação, os alunos deverão seguir as seguintes etapas: 

 

1. Higienizar as mãos com álcool 70% em gel (usando os dispensadores que estão na 

frente de cada laboratório). 

 

2.  Ficar nas marcações existentes do lado de fora de cada sala para receber os EPI’s. 

 

3. Aguardar a ordem de entrega dos itens: 

 

• Luvas (sempre será fornecida 1 par em cada aula); 

• Máscara Protetor Facial (será de responsabilidade do aluno a higienização e trazer 

nas aulas); 

• Touca descartável hospitalar (sempre será fornecido 1 unidade em cada aula); 

 

 

4. Após se paramentar, o aluno deverá entrar no laboratório e ocupar um dos locais 

sinalizados para uso na bancada.  

 

Responsabilidade do Discente 

- Máscaras descartáveis ou de pano; 

- Uso OBRIGATÓRIO de jaleco;  

- O cabelo deverá estar amarrado; 

- Sapato fechado (proibido o uso de sapatilhas, sandálias e chinelos); 

- Uso obrigatório de calça lisa e de tecido integro até a altura do calçado fechado; 

- Será permitido levar uma caneta (uso individual). 

 

Observação: Importante manusear as peças anatômicas ou qualquer equipamento usando 

luvas e logo após uso deve higienizar a peça com papel toalha usando álcool líquido 70%. 
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Jamais retirar o papel filme que envolve as peças anatômicas ou qualquer aparelho. Em caso 

de DÚVIDA sempre perguntar para o professor responsável no momento da aula. 

 

 

Dentro das dependências da FACIMPA estará proibido(a): 

- Entrar sem máscara; 

- A troca de materiais escolares e o contato físico com qualquer pessoa; 

- O uso de mochilas, bolsas e estojos de canetas; 

- O uso de acessórios como: anéis, brincos, relógios e celulares; 

- A retirada de qualquer EPI dentro dos laboratórios; 

- A troca de qualquer EPI fora da área da determinada. 

 

Responsabilidade do Docente 

Caso o aluno precise entregar alguma atividade durante a aula em folha de A4 (será 

disponibilizado folha de papel e a mesma deve ser recolhida e armazenada em envelopes de 

papel, sendo manuseadas após 12h). 

 

Lembrar aos alunos de sempre utilizar todos os EPI’s durante a aula, e a máscara nas 

áreas internas e externas da Faculdade. 

 

Após o término da aula, cada aluno deverá retirar os EPI’s e descartá-los na lixeira na parte 

externa do respectivo laboratório, antes da próxima aula: 

 

1. Luvas 

2. Touca descartável hospitalar; 
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5. PROTOCOLO DE BIOSSEGURAÇÃO PARA O RETORNO ÀS AULAS 

PRESENCIAIS PRÁTICAS – INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

PAUSA NO RETORNO PRESENCIAL 

 

De acordo com o questionário enviado aos alunos pela Instituição, 15,7% dos alunos 

já tiveram diagnóstico confirmado para COVID-19. O que significa que 235 alunos 

ainda não tiveram a doença. 

Para que uma possível paralização do retorno presencial não ocorra de forma 

desordenada e inesperada, seguiremos os seguintes critérios para paralização: 

 

• Se 5 – 10 % da quantidade do total de alunos (que ainda não tiveram diagnóstico da 

doença) forem contaminados de forma concomitante, ou seja, se simultaneamente 12 

a 24 alunos apresentarem COVID-19 após o retorno presencial. Neste caso, a decisão 

será estabelecida pelo colegiado do curso. 

• Se 5% da quantidade de alunos por turma forem contaminados de forma 

concomitante: 

➢ Aproximadamente 2 alunos do primeiro período. 

➢ Aproximadamente 6 alunos do segundo período. 

➢ Aproximadamente 5 alunos do terceiro período. 

 

 

 

 

Todas as normas de biossegurança estabelecidas deverão ser seguidas por funcionários, 

discentes e docentes do curso de Medicina da Facimpa. 


