
  

 

 

 

  
 
 
Protocolos Sanitários para Atividades do PPG Multimeios 
 
A preocupação com a segurança sanitária de alunos, servidores e equipes terceirizadas, 
somada à necessidade de atenção às particularidades decorrentes das atividades 
desenvolvidas neste âmbito, trouxe a elaboração deste protocolo. As recomendações 
descritas a seguir estão de acordo com aquelas desenhadas pelas autoridades de saúde do 
município de Campinas e do Estado de São Paulo. 1,2 
 
 

 As disciplinas do PPG Multimeios em oferecimento no 1º semestre de 2022 são todas 
de cunho teórico. 

 As aulas serão expositivas, utilizando apenas o material audiovisual dos espaços. 

 Não haverá nenhum tipo de atividade prática ou em espaços abertos. 

 Não haverá interação física entre as pessoas. 
 
 
Além das informações gerais disponíveis na página de ORIENTAÇÕES AOS ESTUDANTES 
PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, elencamos abaixo as orientações de 
segurança em saúde que deverão ser adotadas por estudantes e docentes no 
desenvolvimento das atividades: 
 
1. DISTANCIAMENTO FÍSICO E USO DOS ESPAÇOS 

➔ A distância de 1 metro entre as pessoas deve ser mantida mesmo nos casos de 
práticas conjuntas, como deslocamentos livres pelo ambiente. 

➔ Para facilitar o distanciamento e evitar aglomerações, é aconselhável que o número 

de alunos por sala seja reduzido; sejam utilizadas salas mais amplas; ou que as 
atividades sejam feitas em ambientes externos. 

➔ Recomenda-se deixar portas e janelas abertas durante as atividades. É permitido o 
uso de ventiladores de pedestal próximos às janelas, com fluxo de ar voltado para a 
região externa do edifício. 
 

2. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS E OBJETOS 

➔ Álcool gel deve ser disponibilizado para higienização frequente das mãos. 

➔ Materiais didáticos devem ser higienizados com álcool 70% após cada uso. 
 

3. USO DE MÁSCARAS 
Recomenda-se o uso de máscaras cirúrgicas de tripla camada ou PFF2/N95 nos 
ambientes internos da Universidade. 

 
 
 
 

https://www.iar.unicamp.br/o-instituto/medidas-covid-19-ia/orientacoes-aos-estudantes-para-o-retorno-das-atividades-presenciais/
https://www.iar.unicamp.br/o-instituto/medidas-covid-19-ia/orientacoes-aos-estudantes-para-o-retorno-das-atividades-presenciais/


  

 

 

 

  
 

4. AUSÊNCIA DE SINTOMAS SUSPEITOS 

 ➔ Nenhum aluno, professor ou funcionário deve realizar suas atividades presenciais na 
Unicamp se estiver apresentando qualquer sintoma suspeito de covid-19. Nesse caso, 
recomenda-se consulta aos Protocolos Rápidos de Orientação (PROs) – Acesse AQUI. 
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https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/protocolos-rapidos-de-orientacao-pros-publico-geral

