
 
 

 

COMUNICADO À TODA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

O Comitê de Crise da União Educacional do Vale do Aço (Univaço) reuniu-se no 

dia 15 de março de 2020 e definiu medidas e ações acerca da prevenção do 

contágio e transmissão da COVID-19. 

Alinhados com as orientações do Governo Federal, autoridades locais e com a 

AFYA educacional a Univaço entendendo a gravidade do momento e pensando 

na proteção de toda comunidade acadêmica e população local decide: 

 

1. Qualquer pessoa (professor/aluno/funcionário) com sintomas gripais e/ou 

febre terá que se afastar das atividades acadêmicas e/ou laborais até resolução 

do quadro. 

É necessário que seja comunicado a IES para que sejam tomadas as devidas 

providências minimizando possíveis perdas acadêmicas e laborais. 

 

2. Do primeiro ao quinto período as atividades realizadas fora da instituição estão 

temporariamente suspensas e serão remanejadas durante a semana para a 

escola. 

 

3. Do sexto ao oitavo período os atendimentos em unidades de saúde estão 

mantidos, porém os pacientes sintomáticos respiratórios não deverão ser 

atendidos pelos alunos e/ou professores e sim pelos profissionais da rede de 

saúde que foram capacitados. 

 

4. As atividades do ambulatório da Univaço estão mantidas e todo paciente 

sintomático respiratório deverá passar pela triagem e será atendido por 

profissional devidamente paramentado. 

 

5. O Internato em Atenção Primária à Saúde (APS) está mantido, porém os 

pacientes sintomáticos respiratórios não deverão ser atendidos pelos alunos e 

sim pelos médicos da UBS capacitados. 

 



 
 

 

6. Devido a decisão do Hospital Marcio Cunha pela interrupção dos estágios na 

instituição com objetivo de limitar a circulação de pessoas, todas as atividades 

do internato hospitalar e de emergência em Ipatinga estão temporariamente 

suspensas. Esta definição poderá ser modificada a qualquer momento. 

 

7. Todas as atividades extra curriculares que envolvam aglomerações de 

pessoas estão suspensas. 

 

Todas as definições poderão ser alteradas a qualquer momento conforme 

situação epidemiológica do município, orientações das autoridades locais, 

Ministério da Saúde e AFYA Educacional. 

 

Comitê de Crise da UNIVAÇO. 

 

 

 


