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APRESENTAÇÃO:  

Este plano tem o objetivo de explicitar as medidas já tomadas, assim como as medidas a 

serem tomadas, ao longo do primeiro semestre de 2022 (cujo calendário de referência é o de 

graduação), no sentido de garantir um retorno seguro às atividades presenciais pela comunidade 

acadêmica do campus Osasco. 

Devido ao caráter dinâmico da pandemia e de seus índices, esse plano é obrigatoriamente 

provisório e parcial. 

Ele será constantemente atualizado de acordo com os andamentos das decisões e 

orientações encaminhadas pelas autoridades sanitárias das diferentes instâncias de governo e do 

Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia de Coronavírus da UNIFESP (CPEC). 

Ele permanecerá como guia para os encaminhamentos da Comissão Local de Seguro Retorno 

do campus Osasco da UNIFESP, que se reunirá semanalmente, em princípio, ao longo do semestre. 

Caso mudanças profundas no que se propõe neste plano sejam necessárias, essas mudanças 

de profundidade, antes de implementadas, serão encaminhadas para análise e deliberação pela 

Congregação do campus Osasco. 

  

I - AÇÕES DE ACOLHIMENTO A ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO (E DOS 

DIFERENTES SEGMENTOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA): 

  O acolhimento de estudantes de graduação e pós-graduação, a integração e as ações visando 

ao bem estar estudantil, feitas de forma online ou presencial, respeitarão os protocolos de 

biossegurança, definidos pelo Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia de 

Coronavírus (CPEC) da Unifesp. 

Atividades a serem desenvolvidas pelo o NAE: 

• Espaço de Escuta Individual, 

• Espaço de Escuta Coletiva, 

• Ações/Atividades - rodas de conversas, cursos, workshops, oficinas, etc.,    



Atividades a serem desenvolvidas pelas Entidades Estudantis: 

• Cursos e eventos a serem definidos 

• Semana de recepção aos calouros 

As atividades, incluindo o calendário e as formas de participação (presencial e/ou online) 

serão divulgadas por meio dos canais institucionais. 

A Unifesp conta com o Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD). É um serviço criado para 

receber estudantes que necessitem de atendimento especializado não coberto pelos serviços de 

saúde do município no qual se encontra o campus. O SSCD e o NAE não realizam atendimentos de 

emergência e urgência. 

Setores Envolvidos Prioritariamente 

NAE – Núcleo de Assistência ao Estudante 

Secretarias 

Nasf - Núcleo de Assistência Saúde do funcionário 

SSCD - Serviço de Saúde ao corpo Discente 

  

II - ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA 

Serão feitas e difundidas pela afixação de cartazes e envio de e-mails à comunidade 

• Finalidade: conscientização sobre o uso correto de máscaras, álcool gel 70%;, 

orientações sobre como agir em caso de sintomas gripais e de casos positivos de Covid-19. 

• A periodicidade dos e-mails deverá: semanal (preferencialmente, às segundas-feiras) 

• Afixação dos cartazes deverá ocorrer antes do início das aulas e conforme a 

necessidade observada pelo corpo técnico. 

• As orientações, as recomendações são voltadas para toda a comunidade local. 

Setores Envolvidos Prioritariamente 

Segurança do trabalho 

 

  

III - VERIFICAÇÃO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 ENTRE VISITANTES, PESSOAS 

“AUTORIZADAS”, PARTICIPANTES DE PROJETOS DE EXTENSÃO, PESSOAS QUE VENHAM A 

FREQUENTAR O CAMPUS NÃO VINCULADAS AO INQUÉRITO PREVISTO NO ARTIGO 4º. DA 

RESOLUÇÃO; 

• Para esse público, deverá haver um comunicado para que apresentem o passaporte 

vacinal. Caso haja recusa, a pessoa não poderá adentrar no campus. 



• Para facilitar a identificação dos visitantes é primordial que todos os servidores e 

discentes utilizem seus crachás de identificação dentro das instalações do campus. 

  

Setores Envolvidos Prioritariamente 

Segurança do trabalho 

Serviços (Portaria) 

 Organização do evento/palestras/bancas 

 

IV - COMUNICAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO VISUAL NO CAMPUS, PARA ORIENTAÇÃO  DA 

COMUNIDADE; 

• A fixação dos cartazes ocorrerá em consonância com o item II. 

• Caso haja novos modelos de sinalização, sugeridos institucionalmente, os cartazes 

poderão ser progressivamente atualizados. 

  

Setores Envolvidos Prioritariamente 

Segurança do trabalho 

Serviços 

  

 V - VENTILAÇÃO ADEQUADA NAS SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS A SEREM 

OCUPADOS . 

• As salas serão sinalizadas (cartazes) para informar aos usuários que as janelas devem 

ser mantidas abertas. 

• Há poucos espaços no campus com aparelhos de ar condicionado (tipo split e/ou de 

janela), localizados no auditório e nos laboratórios de informática. Embora não sejam adequados 

para o uso nas atuais condições sanitárias, por sua tecnologia não permitir a troca de ar, é 

importante informar que estão com os planos de manutenção em dia (manutenção periódica 

mensal). 

  

VI - LIMPEZA E DESINFECÇÃO FREQUENTE DOS AMBIENTES, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS; 

• A limpeza do campus é realizada por meio de terceirização. A empresa contratada é 

a Liderança Limpeza e Conservação Ltda com vigência contratual até 02/12/2022. O objeto 

contratual é a metragem a ser limpa, por meio de cálculo de frequência e produtividade. 



• Atualmente contamos 8 funcionárias, sendo 5 auxiliares de limpeza, 2 agentes de 

higienização (limpeza de banheiros) e a líder. 

• A fiscalização do contrato é realizada pela servidora Elisângela Bardi da Fonseca, a 

fiscal substituta é a servidora Rosangela da Silva Rocha. 

• O campus possui 24 salas de aula, os seus horários de ocupação se dão nos três 

períodos do dia: manhã das 08h às 12h; tarde das 14h às 18h; noite das 19h às 23h. 

• No primeiro semestre de 2022 se prevê a lotação das salas de aula em 100% de suas 

capacidades, em observância às recomendações do CPEC que retirou a necessidade de 

distanciamento para as salas de aula, no entanto devido a manutenção de ADEs para os docentes 

com idade acima de 60 anos ou com comorbidades o retorno previsto dos alunos é de 

aproximadamente 80% do total de aluno matriculados. 

• De acordo com informações da câmara de graduação o número máximo de alunos 

previsto no campus por dia será de 1780, ou seja 80% do total de alunos matriculados, 

• Não serão utilizadas todas as salas de aulas disponíveis, visto que há docentes em 

ADE.  

• Os serviços de limpeza são realizados diariamente em todos os espaços internos do 

campus com frequência de 1x ao dia, 

• No período pandêmico a prioridade será a limpeza das salas de aulas que estiverem 

em uso e limpeza adicional antes do início das aulas do período vespertino e noturno, apenas das 

superfícies de maior contato: carteira, maçanetas, dispenser de álcool em gel, mesa do professor. 

• Caso seja necessário a adequação da metragem contratada, esse ajuste será feito 

para garantir o atendimento da frequência imposta pela pandemia, no entanto mediante 

disponibilidade orçamentária e autorização da Pro-reitoria de Administração para ampliação de 

despesas. 

• Nas áreas de trabalho, além da limpeza com frequência diária serão disponibilizados 

pano de limpeza multiuso e álcool 70% para os servidores. 

• Todas as salas de aulas contam com a instalação de dispenser de álcool em gel e serão 

reabastecidos mediante necessidade.  

  

Setores Envolvidos Prioritariamente 

Serviços 

Fiscal de contrato 

Empresa terceirizada 



  

 

 

 

 VII - ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

A área destinada ao funcionamento do restaurante universitário e da cantina do campus 

Osasco é de 71,82 m², além do espaço destinado às mesas para refeições da comunidade acadêmica, 

espalhadas por todo o hall localizado no térreo do prédio, conforme imagem abaixo. 

  

  

• O distanciamento recomendado sem mantém em 1,5m, devido o momento de 

refeição exigir a retirada das máscaras. As mesas dispostas na área de refeição possuem 80cm de 

largura, portanto não é possível alocar um em frente ao outro. Será necessária a utilização das 

mesas em diagonal. 

• Será possível disponibilizar 56 lugares ocupados ao mesmo tempo, da seguinte 

forma: 

o 10 mesas grandes, cada uma com 3 pessoas - 30 lugares 

o 13 mesas pequenas, cada uma com 2 pessoas - 26 lugares 

  

• Em caso de necessidade novos espaços poderão ser utilizados: outras partes do pátio, 

parte da entrada. Área externa em dias de sol e temperatura agradável. 

• O horário de funcionamento do restaurante será de segunda a sexta-feira, com 

almoço das 11:30 às 14:00 horas e jantar das 17:30 às 19:30 horas. 



• Considerando de média diária de 350 refeições fornecidas, conforme relatórios do 

sistema do RU para o período pré pandemia com 100% dos alunos em atividades presenciais, é 

possível manter o mesmo horário de funcionamento, 

• Considerando 20 minutos para cada grupo, a cada 1h será possível atender 168 

pessoas, totalizando 336 pessoas durante as duas horas de funcionamento. 

• O atendimento será realizado por meio de agendamento ou entrega de fichas pelo 

próprio restaurante e com o acompanhamento dos funcionários do restaurante mais a fiscalização 

do contrato. 

  

De acordo com o contrato atual, 

• Em situações de baixa demanda, inferior a 30% dos alunos, o fornecimento de 

refeições se dará por meio de marmitas. 

• Entre 30% a 50% de ocupação do campus será priorizado o fornecimento de 

refeições porcionadas em balcão de distribuição por funcionários ou pelos 

comensais (utilizando-se de luvas descartáveis) no momento do consumo. 

• A partir de 50% de ocupação do campus, não será permitido o fornecimento de 

refeições por marmitas, salvo por interesse da Administração. 

• As refeições serão preparadas na cozinha da CONTRATADA, transportadas e 

distribuídas. 

• Os talheres deverão ser de inox e acondicionados em embalagens de papel ou 

plástico, 

• O quantitativo de refeições poderá sofrer mudanças e será ajustado a forma de 

fornecimento de acordo com a demanda observada após o retorno presencial que 

ocorrerá a partir de 06 de abril de 2022. 

• A fiscalização do contrato do restaurante e da cantina é realizada pela servidora e 

diretora administrativa Juliana Mateusa com o apoio da fiscal substituta Elisângela 

Bardi, o email institucional para contato com a fiscalização do RU é 

ru.osasco@unifesp.br. 

  

  

VIII - QUANTIDADES NECESSÁRIAS DE MÁSCARAS PARA SERVIDORES(AS) E ESTUDANTES 

(AVALIANDO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA) 

• A entrega da máscara será feita mediante disponibilidade orçamentária. 



• Temos 900 unidades de máscaras que serão entregues mediante solicitação ao 

Técnico de Segurança do Trabalho para os servidores que estiverem 

presencialmente no campus, por meio do email rondinelly.ramos@unifesp.br. 

• A previsão é de necessidade de 1600 máscaras para distribuição durante o ano de 

2022, desconsiderando os servidores com potencial de adesão ao teletrabalho e os 

servidores que declararem comorbidades, com manutenção das atividades 

remotas. 

• Para os docentes que exercem sua atividade no período noturno, as máscaras serão 

encaminhadas para a secretaria integrada para viabilização de entrega. 

• Em horário comercial, os servidores poderão retirar as máscaras junto ao Técnico 

de segurança do trabalho, no térreo, na divisão de Gestão com Pessoas, mediante 

solicitação prévia. 

   

IX - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DA COMUNIDADE 

UNIVERSITÁRIA, 

• Os/As servidores/as e estudantes deverão realizar o automonitoramento de saúde e 

não comparecer nas dependências da Unifesp caso apresentem algum sintoma 

compatível com síndrome gripal (SG)¹, ou quadro confirmado para Covid -19,  ou 

contato próximo com caso confirmado de Covid-19 

• Os estudantes e servidores deverão preencher um formulário de 

automonitoramento. 

• No caso de estudantes, o formulário deverá ser encaminhado à secretaria acadêmica. 

• No caso de servidores, este encaminhamento deverá ser feito ao RH. 

• O formulário ficará disponível no sítio eletrônico da EPPEN. 

  

Os dados levantados pelo formulário,  deverão ficar sob a responsabilidade  da Comissão 

Local para o Planejamento do Retorno Seguro das Atividades Presenciais, devido ao sigilo da 

informação. 

  

X - PLANOS DE CONTINGÊNCIA INDIVIDUAIS E COLETIVOS, CASO HAJA NOTIFICAÇÃO DE PESSOAS 

COM SINTOMAS GRIPAIS SUGESTIVOS DE COVID-19, OU REGISTRO DE CASOS 

• Recomendação Ação Individual: 



As pessoas não devem comparecer à universidade em caso de febre (>37,8°C) ou 

sintomas gripais (coriza, tosse, falta de ar, dificuldade de respirar), dor de garganta, 

perda ou diminuição do olfato, alteração do paladar. Se apresentar sintomas de 

síndrome gripal, procure o Serviço Médico para orientação e conduta. Fonte: 

https://coronavirus.unifesp.br/retomada-presencial-gradativa-e- 

segura/recomendacoes-do-cpec-para-o-retorno-seguro-das-ati 

 

  

  

• Recomendação de Ação Coletiva:  

Seguiremos as recomendações do Ministério da Saúde, do CPEC, das autoridades 

sanitárias estadual e municipal. 

 

  

XI - Planejar o retorno presencial ou o trabalho remoto, observada a legislação federal e a 

Portaria ProPessoas nº 3768/2021 que reorienta as atividades laborais decorrente da pandemia 

da Covid-19. 

 

1. CERTAMES PARA PREENCHIMENTOS DE CARGOS DOCENTES: CONCURSOS PÚBLICOS E 

PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS (PSS) 

  

·         Salas a serem utilizadas: 

• Para as provas: Serão utilizadas as salas grandes (80 lugares) para concursos acima 

de 25 candidatos e as salas pequenas (40) para bancas com com até 25 candidatos; 

• Para as reuniões da banca examinadora e acompanhamento secretário(a): sala 103. 

com capacidade para 10 pessoas. 

• Ventilação: Todas as salas indicadas possuem janelas amplas e ventiladores 

• Será exigida a apresentação do Comprovante de vacinação para participação em 

Concursos Públicos e PSS(Edital - PROPESSOAS nº 111, de 03 de março de 2022): 

• O acesso aos locais de realização de todas as etapas dos concursos públicos e 

processos seletivos simplificados está condicionado à apresentação de comprovante de vacinação 

de, no mínimo, duas doses contra a COVID-19. 

 

https://coronavirus.unifesp.br/retomada-presencial-gradativa-e-%20segura/recomendacoes-do-cpec-para-o-retorno-seguro-das-ati
https://coronavirus.unifesp.br/retomada-presencial-gradativa-e-%20segura/recomendacoes-do-cpec-para-o-retorno-seguro-das-ati


• Para fins de comprovação vacinal, serão aceitos um dos documentos abaixo 

relacionados, que deverá ser apresentado no primeiro dia de realização das provas: 

a) certificado Nacional de Vacinação COVID-19 expedido pela plataforma Conecte SUS 

ou, na hipótese de indisponibilidade ou certificados das Secretaria Estaduais de Saúde; 

b) cópia(s)  digitalizada(s) de comprovante/cartão de vacinação impresso em papel 

timbrado, emitido no momento da vacinação pelo órgão/instituição de saúde 

responsável pela aplicação da vacina. 

O(A) candidato(a) que não apresentar o comprovante de vacinação não poderá realizar 

as provas. 

  

  

2.     ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

1. BIBLIOTECA: 

A partir de 04 de abril, das 11h às 20h. O acervo estará aberto para os alunos poderem 

acessar os livros e realizarem os empréstimos, porém, devido à necessidade de crescimento do 

acervo (que chegou ao limite da possibilidade de aumento do mesmo), a Biblioteca receberá em 

breve mais estantes. Devido a isso não há mais atualmente mesas e computadores para estudos 

dentro da Biblioteca devido à falta de espaço. 

  

2. NAE: 

O NAE conta com 4 profissionais, dos quais 1 continuará em trabalho remoto. 

Horário de atendimento do NAE: das 11h às 20h. 

As salas de atendimentos individuais ainda não serão utilizadas devido a pouca ou nenhuma 

circulação de ar, a fim de  minimizar os riscos de transmissão por covid-19. 

Para os atendimentos individuais aos/às estudantes, será utilizada a sala multiprofissional que 

dispõe de melhor circulação de ar, entretanto, para garantir a privacidade e o sigilo desses 

atendimentos, a porta principal poderá ser fechada. Quando isso ocorrer, haverá uma sinalização 

na porta indicando “em atendimento – favor aguardar ou enviar e-mail 

para nae.osasco@unifesp.br”. 

Quando necessário e, havendo infraestrutura tecnológica necessária, o NAE disporá de 

atendimentos individuais online. 

Para as atividades coletivas, o NAE seguirá as orientações da CPEC.  

 

3.      SETORES DE ATENDIMENTO ACADÊMICO: SECRETARIA INTEGRADA E  SECRETARIA 

ACADÊMICA 

mailto:nae.osasco@unifesp.br


Esses setores retornarão às atividades presenciais, com exceção dos(as) servidores(as) que 

permanecerão em trabalho remoto, de acordo com os critérios estabelecidos na Instrução 

Normativa 02/2022, publicada pela Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas da UNIFESP em 02/03/2022 

As duas Secretarias contarão com o atendimento por 12 horas, ininterruptamente, das 

08h00 às 20h00. As escalas serão afixadas na entrada das Secretarias e divulgadas nos canais de 

comunicação institucionais da EPPEN. 

As escalas foram organizadas de forma a não aglomerar os servidores do setor, visando 

manter o distanciamento seguro. 

   

4.      DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

         O departamento administrativo irá realizar atividades presenciais em horário comercial, 

dentro do intervalo das 07h00 às 20h00, de acordo com as peculiaridades e horário de atendimento 

de cada divisão. As salas do departamento administrativo possuem janelas e boa ventilação e as 

mesas de trabalho possuem 0,60 cm cada e são alinhadas lateralmente mantendo um 

distanciamento de 1,20 cm. 

      As reuniões serão mantidas em formato virtual, os processos permanecerão sendo 

realizados de forma digital o que permite agilidade e reduz de forma efetiva o contato por meio dos 

processos físicos o contato cruzado entre os integrantes do departamento. 

         O retorno se dará no formato presencial para os servidores sem comorbidades. No entanto, 

já iniciamos os trâmites necessários para adesão ao teletrabalho para as divisões pertencentes ao 

departamento administrativo. 

  

 5.      CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

         Após reuniões de Comissões de Curso e Câmara de Graduação, atentos à Instrução 

Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90 e a PORTARIA PROGRAD N. 566/2022, foram organizadas as ações 

da Graduação frente ao retorno das atividades presenciais, no contexto da pandemia da Covid-19. 

         Assim, como primeiro ponto, frente às considerações da IN 90, as Comissões de Curso 

identificaram os professores que ministrarão as aulas no formato ADE e presencial. As planilhas 

abaixo, apontam as UCs, os docentes, o formato das aulas e atividades a serem desenvolvidas por 

professor e curso. Ao total, 22 professores permanecerão com as ADEs; um, no formato EAD, para 

UC optativa; e 97 ministrarão aulas presenciais  com apoio das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais (APNP). 



         As aulas presenciais poderão ocorrer sem distanciamento de alunos, conforme últimas 

orientações da Comissão Permanente de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 (CPEC), aos 

23/03/2022. Neste sentido, cabe reforçar a possibilidade dos professores ministrarem suas aulas 

presenciais através de revezamento de alunos e classes reduzidas, com apoio das atividades 

pedagógicas não presenciais (APNP).   
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Ciências Econômicas 
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 Relações Internacionais  

 

 

 

  

Já em relação à alocação das salas de aula, segue a planilha abaixo, que aponta os espaços a 

serem utilizados por andar do prédio da EPPEN, dia da semana e turno. Ressalta-se que os períodos 

de maior lotação do campus serão às segundas e sextas-feiras, no período noturno, Por outro lado, 

o dia com maior circulação de alunos ocorrerá na terça-feira. 



 

 

*espaços amarelos: salas que receberiam as UCs mantidas em ADEs. 

  

A fim de sustentar a quantidade prevista de discentes, algumas orientações ficam ainda 

estabelecidas para as coordenações de curso no período da rematrícula: 

• evitar o deferimento de mais alunos do que o estimado pelo tamanho das salas (40 

ou 80 alunos); 

Para os alunos da Graduação, por sua vez, solicita-se: 

•  Em caso de permanência no campus, após o seu período de aula, que evitem 

atividades que geram aglomerações. 

  

6.      Câmara de Pós-graduação e Pesquisa 

 Atualmente existe apenas um Programa de pós-graduação stricto sensu ativo na EPPEN. Trata-se 

do Mestrado em Economia e Desenvolvimento [PPED]. 



A Instrução Normativa PROPGPQ No. 1/2022, publicada em 11/03/2022 disciplinou o uso do 

certificado nacional de vacinação contra a COVID-19 para acesso e circulação de pós-graduandos(as) 

stricto sensu e pesquisadores(as) de pós-doutorado em todos os espaços da Universidade (veja em: 

 ttps://www.unifesp.br/reitoria/proec/noticias/1616-instrucao-normativa-1-2022 ). 

Aliado a isso, em consulta à coordenação do PPED, definiu-se que: 

a)      A aula magna do PPED será realizada virtualmente no dia 07 de abril; 

b)      As aulas presenciais serão restritas à turma ingressante em 2022 (processo seletivo de 

2021) e terão início em 04/04/2022 juntamente com as turmas da graduação. 

c)      Dado o número de aprovados no processo seletivo 2021, nenhuma disciplina ultrapassará 

os 50% de ocupação das salas de aula. 

d)      Os(as) discentes em fluxo, oriundos(as) dos processos seletivos anteriores ao ano de 2021, 

continuarão suas atividades acadêmicas em formato remoto. 

e)      Do mesmo modo, as bancas, de defesa e de qualificação, serão realizadas em formato 

remoto. 

 Mesmo que as atividades e reuniões dos grupos de pesquisa tenham ocorrido de forma remota 

desde o fechamento do campus, espera-se um retorno gradual das atividades presenciais. Com isso, 

as orientações de apresentação de comprovante vacinal para acesso às instalações do campus e a 

manutenção da ocupação máxima de 50% das salas durante as reuniões, aplicam-se integralmente 

aos grupos de pesquisa. 

Do mesmo modo, todos os protocolos sanitários (uso de máscaras, álcool gel 70/%, manutenção do 

distanciamento evitando-se aglomerações etc) são aplicáveis às atividades dos grupos de pesquisa. 

 

7. Câmara de Extensão e Cultura 

  

As ações de extensão englobam um conjunto bastante diversificado de atividades, com dinâmicas 

e características muito variadas. Para que a retomada de ações extensionistas presenciais atenda a 

todas os protocolos sanitários estabelecidos nas normas aplicáveis e ocorra em condições seguras, 

é necessário prever regras, fluxos e procedimentos específicos para suas diferentes modalidades. 

Para além do tipo de atividades (Programas; Projetos; Eventos; Cursos de Extensão; Cursos Lato 

Sensu (Especialização) e Aperfeiçoamento; Projeto Acadêmico de Prestação de Serviço - PAPS; 

Observatórios Institucionais e Temáticos; Universidades Abertas; Empresas Juniores; Núcleo dos 

Cursinhos Populares; Escolas de Cidadanias; Núcleos e Cátedras), o local de realização e o perfil do 

público-alvo constituem fatores importantes para fins de retomada das atividades presenciais. 

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/noticias/1616-instrucao-normativa-1-2022


Com relação ao local de realização, as atividades extensionistas dividem-se em duas categorias 

principais: as que ocorrem fora das dependências da Unifesp e as que ocorrem dentro das mesmas. 

Com relação às primeiras, conforme disposto na Instrução Normativa ProEC nº 1/2022, é necessário 

que a coordenação da atividade zele pela observância dos protocolos sanitários previstos para as 

atividades presenciais em geral, tais como a exigência de comprovação de esquema vacinal 

completo, o uso de equipamentos de proteção individual (máscaras e álcool gel) e o atendimento a 

regras de distanciamento. Em vista ao atendimento dessa orientação geral, uma estratégia que vem 

sendo adotada pela CaEC é a disseminação do conhecimento acerca de tais exigências entre 

potenciais organizadores(as) de ações extensionistas envolvendo atividades presenciais. Nesse 

sentido, foi elaborado um questionário, a ser respondido por coordenadores(as)/proponentes de 

ações extensionistas, o qual contém uma série de perguntas tratando da observância de tais 

requisitos. A CaEC também zelará pela observância desses requisitos no momento da avaliação de 

propostas. 

No caso de atividades que ocorram dentro das dependências da Unifesp, há diferentes situações a 

serem consideradas em função do tipo de ação extensionista e do público envolvido. Uma primeira 

situação é a de encontros rotineiros de ações extensionistas de caráter continuado como, por 

exemplo, reuniões de equipes integrantes de programas e projetos. Esses encontros podem 

envolver apenas membros da comunidade acadêmica, como também participantes externos. No 

caso de encontros envolvendo apenas integrantes da comunidade acadêmica, que acessam 

regularmente os espaços da universidade e têm a comprovação do esquema vacinal completo 

registrada de antemão, a realização será condicionada pela disponibilidade de espaços físicos que 

comportem o público participante em conformidade com os protocolos sanitários previstos, bem 

como pelas limitações do número total de pessoas em circulação no campus. Buscando favorecer a 

retomada desses encontros, fundamentais para a vitalidade das ações extensionistas, a CaEC iniciou 

um processo de consulta à comunidade acadêmica por meio do formulário mencionado acima, 

buscando identificar as intenções de realização de atividades desse perfil. Com isso, busca-se 

identificar de forma sistêmica a demanda por espaços físicos para as atividades rotineiras das ações 

extensionistas existentes no campus, de modo que se possa organizar o uso das instalações locais 

para contemplar tais necessidades da melhor maneira possível. No caso da participação de pessoas 

externas à comunidade acadêmica em tais atividades, a coordenação da ação extensionista deverá 

zelar pela observância das normas sanitárias vigentes. 

Uma situação distinta se coloca no caso de atividades envolvendo ampla participação de público 

externo, ou mesmo quantidade expressiva de púbico interno. A realização de eventos, cursos e 



outras modalidades de ação extensionista em formato presencial que envolvam estimativa de 

público superior a sessenta pessoas fica condicionada à autorização prévia da Comissão Local para 

o Retorno Gradual e Seguro das Atividades Presenciais. A retomada de atividades com esse perfil 

dependerá da evolução das condições sanitárias, conforme avaliação a ser feita pela Comissão Local 

para o Retorno Gradual e Seguro das Atividades Presenciais. Esta comissão disporá sobre 

procedimentos e fluxos para a sua autorização, bem como critérios de priorização das atividades, 

os quais seguirão as disposições já existentes e outras que venham a ser adotadas. 

 

APROVADO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DE 01 DE ABRIL DE 2022. 


