
Quando meu
curso retorna?

Como os campi  e unidades
foram preparados?

Salas de aulas, laboratórios, espaços esportivos, 
clínicas e setores administrativos estão 
organizados respeitando as normas de 
biossegurança, considerando o distanciamento de 
1,5m entre as pessoas.
Sua temperatura corporal será aferida na entrada 
dos campi e unidades – acesso de pedestres e 
estacionamento. Além disso, dispensers de álcool 
70% estão instalados pela Universidade para você 
intensificar a higienização das mãos.

Haverá capacitação?

Sim! Toda comunidade acadêmica receberá uma 
capacitação sobre o protocolo de biossegurança 
para o retorno. As capacitações serão 
disponibilizadas no univille play e no espaço do 
aluno e professor.

Devo usar máscara?

O transporte coletivo teve 
restrições. O que devo fazer?

Sempre! O uso de máscara é obrigatório em todos 
os espaços da universidade (salas de aula, 
laboratórios, corredores e locais administrativos). 
Traga mais de uma máscara para realizar a troca a 
cada duas horas ou quando estiver úmida.  Você 
deve utilizar a máscara e manter os cuidados na 
sua rotina pessoal e profissional.

Encontro com os amigos nos
corredores e espaços comuns.

Eles podem acontecer, mas evite o contato físico, 
respeite o distanciamento e use máscara. 
Lembre-se: é importante evitar aglomerações em 
salas, espaços de ensino, na hora do intervalo e 
nas dependências da universidade.

Faço parte do grupo de risco.
Como será meu retorno?

Estudantes do grupo de risco não devem retornar 
às atividades presenciais. Os casos serão 
analisados pelas coordenações de curso para que 
possam acompanhar as aulas de forma virtual – a 
Universidade instalou câmeras nas salas de aula 
para que a transmissão seja simultânea.

Moro com integrantes do
grupo de risco. Como faço?

Os estudantes que moram com integrantes do 
grupo de risco não devem retornar às atividades 
presenciais. Comunique a coordenação do seu 
curso para viabilizar a melhor alternativa para 
acompanhar as aulas e os conteúdos.

A ocupação dos ônibus do transporte coletivo 
municipal, intermunicipal e interestadual foi 
restringida a 50%. Se o seu deslocamento até a 
Universidade foi afetado, é necessário comunicar a 
coordenação do seu curso para viabilizar o seu 
retorno às aulas. (Decreto publicado em 24/02/2021 
e disponível em http://bit.ly/3decreto1168). 

Tenho alguns sintomas gripais.
O que faço?

Não saia de casa! Você deve procurar uma unidade 
de saúde e acompanhar a evolução dos sintomas. 
Siga as orientações médicas corretamente.

E as atividades práticas?

Vão seguir o mesmo procedimento das demais 
disciplinas. Os espaços de ensino e laboratórios 
foram preparados para não ter aglomerações e 
respeitar a ocupação permitida.

Você deve consultar o calendário acadêmico 2021 
e verificar a data do retorno do seu curso. 
Disponível em www.univille.br/caa.

Cantinas

As cantinas vão atender normalmente e você deve 
manter os cuidados quando realizar a sua refeição. 
Dê preferência pelo pagamento com cartão e 
sempre higienize as mãos antes e após as refeições. 
Respeite as sinalizações em cada local – posição na 
fila e as marcações nas cadeiras e mesas.

Bebedouros

Os bebedouros foram adaptados para funcionar 
com a torneira, ou seja, para você encher a sua 
garrafinha ou copo reutilizável.

FAÇ A  S UA  PA RT E !

COMO
SERÁ?

SEPARAMOS AS 
PRINCIPAIS DÚVIDAS 
PARA AUXILIAR VOCÊ!

A Univille já iniciou o retorno às aulas 

presenciais do ensino superior. O 

planejamento tem como base o Protocolo 

de Biossegurança e Plano de 

Contingência da Instituição, 

determinações estabelecidas pelo 

Ministério da Educação, Governo de Santa 

Catarina e prefeituras da região.

TEM ALGUMA
DÚVIDA?

CAMPUS JOINVILLE
(47) 98836-7106 (WhatsApp)
(47) 3461-9000 (Institucional)

CAMPUS SÃO BENTO DO SUL
(47) 99608-3101(WhatsApp)

(47) 3631-9120 (Institucional)

UNIDADE SÃO FRANCISCO DO SUL 
(47) 3471-3800 (Institucional)
(47) 98467-9306 (WhatsApp)

A UNIVILLE TÁ ON!
ENTRE EM CONTATO PELOS

NOSSOS CANAIS INSTITUCIONAIS.


