
65 ANOS

Exigência do uso permanente de 
máscara por todas as pessoas em 
todos os espaços.

Aferição de temperatura dos pedestres.

Instalação de dispensers de álcool gel 
em todos os prédios do Centro 
Universitário.

Demarcação do piso dos corredores 
com fita vermelha ou amarela, 
definindo as rotas de entrada e saída, 
em edificações com maior fluxo de 
indivíduos. 

Higienização e sanitização contínuas 
e em intervalos mais curtos de todas 
as instalações do Centro 
Universitário.

Bloqueio temporário do modo de 
esguicho (bocais) dos bebedouros. A 
água sairá apenas pelas torneiras 

adequadas para o enchimento de 
copos.

Cuidados ainda mais rigorosos e 
protocolos de prevenção próprios, 
para garantir maior segurança aos 
usuários em setores de maior trânsito 
e longa permanência de pessoas. 

Trabalho permanente de informação e 
sensibilização aos públicos que 
frequentam a ETEP para que haja total 
respeito às medidas de prevenção e 
combate à COVID-19. 

Protocolo 
ETEP 
de retorno 
às atividades 
presenciais
2022

Protocolo 
PUC Minas 
de retorno 
às atividades 
presenciais



Exigência do uso permanente de 
máscara por todas as pessoas em 
todos os espaços.

Aferição de temperatura dos pedestres.

Instalação de dispensers de álcool gel 
em todos os prédios do Centro 
Universitário.

Demarcação do piso dos corredores 
com fita vermelha ou amarela, 
definindo as rotas de entrada e saída, 
em edificações com maior fluxo de 
indivíduos. 

Higienização e sanitização contínuas 
e em intervalos mais curtos de todas 
as instalações do Centro 
Universitário.

Bloqueio temporário do modo de 
esguicho (bocais) dos bebedouros. A 
água sairá apenas pelas torneiras 

adequadas para o enchimento de 
copos.

Cuidados ainda mais rigorosos e 
protocolos de prevenção próprios, 
para garantir maior segurança aos 
usuários em setores de maior trânsito 
e longa permanência de pessoas. 

Trabalho permanente de informação e 
sensibilização aos públicos que 
frequentam a ETEP para que haja total 
respeito às medidas de prevenção e 
combate à COVID-19. 

CUIDADOS QUE
 A ETEP ESTÁ

 TOMANDO PARA SUA
 SEGURANÇA

Exigência do uso permanente de máscara 
por todas as pessoas em todos os espaços.

Aferição de temperatura dos pedestres.

Instalação de dispensers de álcool gel em 
todos os prédios da Universidade.

Demarcação do piso dos corredores com 
fita vermelha ou amarela definindo as rotas 
de entrada e saída, em edificações com 
maior fluxo de indivíduos. 

Higienização e sanitização contínuas e em 
intervalos mais curtos de todas as instala-
ções da Universidade.

Cuidados ainda mais rigorosos e protocolos 
de prevenção próprios, para garantir maior 
segurança aos usuários em setores de maior 
trânsito e longa permanência de pessoas. 

Bloqueio temporário do modo de esguicho 
(bocais) dos bebedouros. A água sairá 
apenas pelas torneiras adequadas para o 
enchimento de copos.

Trabalho permanente de informação e sensi-
bilização aos públicos que frequentam a PUC 
Minas para que haja total respeito às medidas 
de prevenção e combate a COVID-19. 

CUIDADOS QUE A PUC MINAS
 ESTÁ TOMANDO PARA SUA

 SEGURANÇA



Exigência do uso permanente de 
máscara por todas as pessoas em 
todos os espaços.

Aferição de temperatura dos pedestres.

Instalação de dispensers de álcool gel 
em todos os prédios do Centro 
Universitário.

Demarcação do piso dos corredores 
com fita vermelha ou amarela, 
definindo as rotas de entrada e saída, 
em edificações com maior fluxo de 
indivíduos. 

Higienização e sanitização contínuas 
e em intervalos mais curtos de todas 
as instalações do Centro 
Universitário.

Bloqueio temporário do modo de 
esguicho (bocais) dos bebedouros. A 
água sairá apenas pelas torneiras 

adequadas para o enchimento de 
copos.

Cuidados ainda mais rigorosos e 
protocolos de prevenção próprios, 
para garantir maior segurança aos 
usuários em setores de maior trânsito 
e longa permanência de pessoas. 

Trabalho permanente de informação e 
sensibilização aos públicos que 
frequentam a ETEP para que haja total 
respeito às medidas de prevenção e 
combate à COVID-19. 

Reformas e adequações físicas 
realizadas em laboratórios, oficinas e 
clínicas, para que as atividades 
ocorram com segurança.

Higienização com álcool isopropílico, 
no início e ao final de cada aula, de 
equipamentos como controles, 
teclados, mouses e móveis. 

CUIDADOS COM ACESSO E
 PERMANÊNCIA AOS

 AMBIENTES EM QUE SE
 DESENVOLVEM

 AS ATIVIDADES

Não compartilhe objetos de uso pessoal.

O acesso de veículos ao 
estacionamento será realizado com a 
apresentação da carteira funcional ou 
estudantil, sem contato com o 
operador da guarita.

Identificação na porta das salas com a 
quantidade máxima de pessoas 
permitidas no ambiente.

Passagem obrigatória pela barreira de 
controle sanitário para acesso às 
instalações.

Higienização das salas de aula a cada 
turno (manhã, tarde e noite).

Durante as atividades, alunos e 
professores devem manter a 
distância mínima de 1,5 metro.

Evite contatos físicos como abraços e 
apertos de mão.

Evite colocar as mãos em corrimãos, 
batentes e maçanetas. Caso o faça, 
higienize as mãos posteriormente.

Faça uso de copos descartáveis, 
copos ou garrafas de uso pessoal 
para o consumo de água. Não utilize 
os bocais do bebedouro.

Higienize as mãos frequentemente, 
lavando com água e sabão. Caso não 
esteja próximo a uma pia, e as mãos 
não estejam com sujeira visível, 
friccione o álcool 70%.

Evite tocar os olhos, nariz e boca sem 
antes higienizar as mãos.

Ao apresentar sintomas gripais como 
febre ou tosse, ligue no 
teleatendimento de saúde da sua 
cidade ou para o 136 do Ministério da 
Saúde. Procure um serviço de saúde 
apenas se apresentar falta de ar.

Use máscara o tempo todo. Caso 
fique por um período mais longo no 
Centro Universitário, lembre-se de 
trocá-la. Por isso, leve sempre consigo 
uma máscara reserva para troca.

Reformas e adequações físicas realizadas 
em laboratórios, oficinas e clínicas, para 
que as atividades ocorram com segurança.

Higienização com álcool isopropílico, no 
início e final de cada aula, de equipamentos 
como controles, teclados, mouses e móveis. 

O acesso de veículos ao estacionamento 
será realizado com a apresentação da car-
teira funcional ou estudantil, sem contato 
com o operador da guarita.

Passagem obrigatória pela barreira de con-
trole sanitário para acesso às instalações.

Durante as atividades, alunos e professo-
res devem manter a distância mínima de 2 
metros.  

Identificação na porta das salas com a 
quantidade máxima de pessoas permitidas 
no ambiente.

Higienização das salas de aula a cada turno 
(manhã, tarde e noite).

CUIDADOS COM ACESSO E 
PERMANÊNCIA AOS AMBIENTES 

EM QUE SE DESENVOLVEM 
AS ATIVIDADES 



Exigência do uso permanente de 
máscara por todas as pessoas em 
todos os espaços.

Aferição de temperatura dos pedestres.

Instalação de dispensers de álcool gel 
em todos os prédios do Centro 
Universitário.

Demarcação do piso dos corredores 
com fita vermelha ou amarela, 
definindo as rotas de entrada e saída, 
em edificações com maior fluxo de 
indivíduos. 

Higienização e sanitização contínuas 
e em intervalos mais curtos de todas 
as instalações do Centro 
Universitário.

Bloqueio temporário do modo de 
esguicho (bocais) dos bebedouros. A 
água sairá apenas pelas torneiras 

adequadas para o enchimento de 
copos.

Cuidados ainda mais rigorosos e 
protocolos de prevenção próprios, 
para garantir maior segurança aos 
usuários em setores de maior trânsito 
e longa permanência de pessoas. 

Trabalho permanente de informação e 
sensibilização aos públicos que 
frequentam a ETEP para que haja total 
respeito às medidas de prevenção e 
combate à COVID-19. 

Reformas e adequações físicas 
realizadas em laboratórios, oficinas e 
clínicas, para que as atividades 
ocorram com segurança.

Higienização com álcool isopropílico, 
no início e ao final de cada aula, de 
equipamentos como controles, 
teclados, mouses e móveis. 

Não compartilhe objetos de uso pessoal.

CUIDADOS QUE
 CABEM A VOCÊ

O acesso de veículos ao 
estacionamento será realizado com a 
apresentação da carteira funcional ou 
estudantil, sem contato com o 
operador da guarita.

Identificação na porta das salas com a 
quantidade máxima de pessoas 
permitidas no ambiente.

Passagem obrigatória pela barreira de 
controle sanitário para acesso às 
instalações.

Higienização das salas de aula a cada 
turno (manhã, tarde e noite).

Durante as atividades, alunos e 
professores devem manter a 
distância mínima de 1,5 metro.

Evite contatos físicos como abraços e 
apertos de mão.

Evite colocar as mãos em corrimãos, 
batentes e maçanetas. Caso o faça, 
higienize as mãos posteriormente.

Faça uso de copos descartáveis, 
copos ou garrafas de uso pessoal 
para o consumo de água. Não utilize 
os bocais do bebedouro.

Higienize as mãos frequentemente, 
lavando com água e sabão. Caso não 
esteja próximo a uma pia, e as mãos 
não estejam com sujeira visível, 
friccione o álcool 70%.

Evite tocar os olhos, nariz e boca sem 
antes higienizar as mãos.

Ao apresentar sintomas gripais como 
febre ou tosse, ligue no 
teleatendimento de saúde da sua 
cidade ou para o 136 do Ministério da 
Saúde. Procure um serviço de saúde 
apenas se apresentar falta de ar.

Use máscara o tempo todo. Caso 
fique por um período mais longo no 
Centro Universitário, lembre-se de 
trocá-la. Por isso, leve sempre consigo 
uma máscara reserva para troca.

Use máscara o tempo todo. Caso fique por 
um período mais longo na Universidade, 
lembre-se de trocá-la. Por isso, leve sempre 
consigo uma máscara reserva para troca.

Evite contatos físicos como abraços e aper-
tos de mão.

Não compartilhe objetos de uso pessoal.

Faça uso de copos descartáveis, copos ou 
garrafas de uso pessoal para o consumo de 
água. Não utilize os bocais do bebedouro.

Evite colocar as mãos em corrimãos, 
batentes e maçanetas. Caso o faça, higieni-
ze as mãos posteriormente.

Higienize as mãos frequentemente, lavando 
com água e sabão. Caso não esteja próximo 
a uma pia, e as mãos não estejam com sujei-
ra visível, friccione o álcool 70%.

Evite tocar os olhos, nariz e boca sem antes 
higienizar as mãos.

Ao apresentar sintomas gripais como febre ou 
tosse, ligue no teleatendimento de saúde da 
sua cidade ou para o 136 do Ministério da 
Saúde. Procure um serviço de saúde apenas 
se apresentar falta de ar.

CUIDADOS QUE CABEM A VOCÊ



65 ANOS

Não compartilhe objetos de uso pessoal.

Evite contatos físicos como abraços e 
apertos de mão.

Evite colocar as mãos em corrimãos, 
batentes e maçanetas. Caso o faça, 
higienize as mãos posteriormente.

Faça uso de copos descartáveis, 
copos ou garrafas de uso pessoal 
para o consumo de água. Não utilize 
os bocais do bebedouro.

Higienize as mãos frequentemente, 
lavando com água e sabão. Caso não 
esteja próximo a uma pia, e as mãos 
não estejam com sujeira visível, 
friccione o álcool 70%.

Evite tocar os olhos, nariz e boca sem 
antes higienizar as mãos.

Ao apresentar sintomas gripais como 
febre ou tosse, ligue no 
teleatendimento de saúde da sua 
cidade ou para o 136 do Ministério da 
Saúde. Procure um serviço de saúde 
apenas se apresentar falta de ar.

Use máscara o tempo todo. Caso 
fique por um período mais longo no 
Centro Universitário, lembre-se de 
trocá-la. Por isso, leve sempre consigo 
uma máscara reserva para troca.



65 ANOS

Exigência do uso permanente de 
máscara por todas as pessoas em 
todos os espaços.

Aferição de temperatura dos pedestres.

Instalação de dispensers de álcool gel 
em todos os prédios do Centro 
Universitário.

Demarcação do piso dos corredores 
com fita vermelha ou amarela, 
definindo as rotas de entrada e saída, 
em edificações com maior fluxo de 
indivíduos. 

Higienização e sanitização contínuas 
e em intervalos mais curtos de todas 
as instalações do Centro 
Universitário.

Bloqueio temporário do modo de 
esguicho (bocais) dos bebedouros. A 
água sairá apenas pelas torneiras 

adequadas para o enchimento de 
copos.

Cuidados ainda mais rigorosos e 
protocolos de prevenção próprios, 
para garantir maior segurança aos 
usuários em setores de maior trânsito 
e longa permanência de pessoas. 

Trabalho permanente de informação e 
sensibilização aos públicos que 
frequentam a ETEP para que haja total 
respeito às medidas de prevenção e 
combate à COVID-19. 

Protocolo 
ETEP 
de retorno 
às atividades 
presenciais
2022

Protocolo 
PUC Minas 
de retorno 
às atividades 
presenciais


