Estudante

com suspeita ou covid confirmada

DE NOTIFICAÇÃO E GESTÃO
DE COVID-19

O que fazer?

Estudante teve contato com caso suspeito ou confirmado

ESTUDANTE

PROFESSOR

Se estava com máscara
adequada, vacinação completa
e não apresenta sintomas: não
necessita de isolamento.

Notificar a CoAVS via formulário
em http://coavs.unb.br/notifica
ou e-mail nvsaude@unb.br.

ou

Se não estava com máscara
durante o contato:
isolamento por 7 dias.

Orientar o estudante
a manter os
cuidados e seguir as
recomendações
contidas neste
documento.

Notificar o professor
da disciplina.

Manter contato com
o estudante para
atualização da
situação.

Orientar o
estudante sobre
as atividades
acadêmicas no
retorno, caso haja
afastamento.

Estudante com suspeita de contaminação e sintomas

ESTUDANTE

Notificar
imediatamente
o professor da
disciplina.

PROFESSOR

Notificar a coordenação do
curso e notificar a CoAVS via
formulário em
http://coavs.unb.br/notifica
ou e-mail nvsaude@unb.br.

Consultar serviço de
saúde mais próximo
da sua residência.

Isolamento por 10 dias
contados do início dos
sintomas ou 7 dias se testar
negativo no 5° dia.

Orientar o estudante pelo
afastamento por 10 dias
contados do início dos
sintomas ou 7 dias se
testar negativo no 5º dia.

Ao retornar às atividades
acadêmicas, procurar o
professor para receber
orientações sobre a disciplina.

Manter contato
com o estudante
para atualização
da situação.

Buscar alternativas
para recuperação do
conteúdo no retorno
do estudante.

Estudante com covid confirmada

ESTUDANTE

Notificar
imediatamente
o professor da
disciplina.

PROFESSOR

Notificar a coordenação do
curso e chefia ou direção da
unidade e a CoAVS via formulário
em http://coavs.unb.br/notifica
ou e-mail nvsaude@unb.br.

Isolamento
por 10 dias.

Retornar às aulas após
isolamento apenas se estiver
sem sintomas há 24 horas e
sem uso de antitérmicos.

Orientar o estudante
pelo afastamento
durante período
recomendado.

Ao retornar às atividades
acadêmicas, procurar o
professor para receber
orientações sobre a
disciplina.

Manter contato
com o estudante
para atualização
da situação.

A partir de 3 casos confirmados de covid na mesma turma, dentro de um
intervalo de 14 dias, as aulas da turma devem ser suspensas por 7 dias.

Buscar alternativas
para recuperação do
conteúdo no retorno
do estudante.

DE NOTIFICAÇÃO E GESTÃO
DE COVID-19

PARA TODA A
COMUNIDADE

PROFESSORES

Orientações
complementares

O uso de máscaras é
recomendado em todos os
ambientes, especialmente
em locais fechados.

A máscara mais adequada
para ambientes fechados é a
N95 ou pelo menos a cirúrgica
com tripla camada.

A adesão ao esquema
vacinal completo, incluindo
todas as doses de reforço,
é fundamental.

Em caso de suspeita de
contaminação, deve-se
realizar teste diagnóstico,
sempre que possível.

O distanciamento físico
mínimo de 1 metro deve ser
adotado sempre que possível.

É importante permanecer
atento a novas orientações
das autoridades sanitárias.

É possível atribuir exercícios
domiciliares com
acompanhamento a
estudantes afastados com
suspeita de covid-19.

Os exercícios domiciliares
poderão substituir a
presença para
cumprimento do mínimo
de 75% de frequência nas
disciplinas.

Recomenda-se a adoção de
mecanismos de
comunicação rápida com os
estudantes, como grupos
de WhatsApp ou do Teams,
em todas as turmas.

O direito à reposição de avaliação é
garantido a estudantes que apresentarem
atestado médico, mas a exigência do
atestado pode ser flexibilizada pelo professor.

Alterações no plano de ensino devem ser
imediatamente comunicadas à turma, e
horários de reposição de aula devem
respeitar a disponibilidade dos estudantes
em relação a outras disciplinas em que
estejam matriculados.
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