


Não vemos a hora de poder recebê-los novamente em nosso espaço. 

Sua vibração e energia nos contagiam e são a nossa razão de existir.

Já tomamos uma série de providências para garantir um retorno 
seguro, que ocorrerá assim que os órgãos competentes liberarem a 
retomada do presencial.

Aqui você poderá conferir algumas dessas iniciativas.



CUIDADOS PESSOAIS
ESTA É A SUA PARTE!

Listamos o que você precisa fazer para se cuidar, ou seja, 
as iniciativas que dependem de você.

LAVE BEM AS MÃOS E COM FREQUÊNCIA. 

 Como lavar as mãos

1. Abra a torneira e 
molhe as mãos.

2. Aplique sabonete 
na palma das mãos.

3. Ensaboe ambas as 
palmas e esfregue-as.

4. Friccione o dorso das 
mãos e os espaços 

entre os dedos.

5. Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão com 
a palma da outra, com 

movimentos de vaivém.

6. Friccione os 
polegares com a ajuda 

da palma da mão.

7. Esfregue a ponta dos 
dedos e das unhas contra 
a palma da mão oposta.

9. Enxágue as mãos e 
evite contato direto 

com a torneira.

10. Seque as mãos e 
os punhos com papel 

toalha.

8. Lave os punhos 
com movimentos 

circulares.



UTILIZE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA REFORÇAR A 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.

Nos principais pontos do campus, você encontrará displays de álcool em gel. 
Utilize-o  antes e depois de tocar em superfícies de áreas comuns. 

Como usar o álcool em gel

 1    Aplique o gel na palma da mão.

2   Pressione a ponta dos dedos da mão oposta sobre essa palma.

3   Despeje o gel remanescente de uma mão para a outra.

4   Pressione a ponta dos dedos da outra mão sobre essa palma.

5   Espalhe o gel sobre todas as áreas das mãos, sem se     
     esquecer dos dedões.

6   Continue espalhando o gel até que seque completamente.



ESTEJA SEMPRE COM A SUA MÁSCARA. 
O USO NO CAMPUS É OBRIGATÓRIO. 

Venha de máscara e traga outras para trocar ao longo do dia. Sem máscara 
não será permitido o acesso e a permanência no campus. A seguir, orientações 
sobre uso e manuseio. 

    

Não deixe o nariz descoberto. Não deixe o queixo exposto. Não use máscara larga,
com vãos nas laterais.

Não cubra apenas as narinas.

Não puxe a máscara 
para o queixo.

Não encoste na superfície
da máscara ao colocá-la 

ou tirá-la.

Tire a máscara de trás para 
frente, segurando

 pelos elásticos.

Não deixe a máscara 
em cima da mesa.

Cubra o nariz e o queixo inteiros, 
ajustando a máscara apenas pelos

elásticos, sem deixar vãos nas laterais.

E não se esqueça: lave as mãos 
antes de colocar a máscara e 

após seu uso.

Ao descartar, coloque a
máscara em um saquinho
antes de jogá-la na lixeira.



MANTENHA O DISTANCIAMENTO DE 1,5 M.  

Uma das ações mais importantes para evitar o contágio é manter o 
distanciamento social. Sabendo disso, para cuidar de você e dos demais, 
evite aglomerações, abraços, beijos e contatos próximos.

EVITE TOCAR EM SUPERFÍCIES DE MUITO CONTATO.  

Ao tocar em maçanetas, corrimão, interruptores, mesas, entre outros, 
não coloque, na sequência, as mãos nos olhos, boca e nariz. É necessário 
higienizá-las antes, lavando bem, com água e sabão, ou usando álcool 
em gel 70%.

Lave as mãos por 
cerca de 20 segundos 
com sabão e água ou 
use álcool em gel.



DÊ PREFERÊNCIA ÀS ATIVIDADES QUE PODEM SER 
REALIZADAS DE FORMA REMOTA OU SERVIÇOS ON-LINE.  

Em sua rotina acadêmica, dê preferência aos serviços disponibilizados pelo 
site e aplicativo da FAAP, evitando a necessidade de contato presencial e 
emissão de documentos impressos.

Site FAAP | Sistema Acadêmico
(https://www.faap.br/alunos-e-professores.asp)

TRAGA ÁLCOOL EM GEL 70% DE BOLSO. 

Para facilitar, recomendamos que também tenha com você um frasco de 
álcool em gel de bolso, garantindo o uso imediato em situações específi cas.



Aplicativo da FAAP | Área do Aluno

EVITE O USO DO AR-CONDICIONADO, PREFIRA A VENTILAÇÃO 
NATURAL, MANTENDO AS JANELAS E PORTAS ABERTAS.

Seguindo as recomendações dos órgãos competentes, prefi ra a ventilação 
natural ao ar-condicionado e mantenha as portas e janelas abertas para 
maior circulação de ar no ambiente.



NÃO COMPARTILHE OBJETOS DE USO PESSOAL.

Traga seus próprios objetos de trabalho e estudo e evite compartilhá-los 
com os demais.

TRAGA LENÇOS DESCARTÁVEIS.

Para facilitar, recomendamos que tenha com você lenços descartáveis, 
garantindo o uso imediato em situações específicas, dentre elas tosse 
e espirro.



AO TOSSIR OU ESPIRRAR, CUBRA NARIZ E BOCA COM A PARTE 
DE DENTRO DO BRAÇO OU USE LENÇOS DESCARTÁVEIS.

Não se esqueça de que espirro e tosse são grandes transmissores do vírus, 
portanto, não use as mãos. Nesse caso, cubra nariz e boca com a parte de 
dentro do braço ou use lenços descartáveis. 

PERMITA A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DA FAAP.

Antes de ingressar na FAAP, haverá profissionais medindo a temperatura 
de todos. É imprescindível que você permita essa medição para que 
possamos garantir a segurança de todos. 



FIQUE ATENTO A QUAISQUER SINTOMAS QUE APRESENTAR.

Alguns dos sintomas da Covid-19 assemelham-se aos da gripe, como tosse, 
cansaço, congestão nasal, coriza, dor no corpo, dor de cabeça ou dor de garganta. 

Sentindo qualquer um dos sintomas mencionados acima, fi que em casa, 
seguindo as orientações do Ministério de Saúde para isolamento social, e 
avise a FAAP imediatamente. 

Em caso de realização do teste para Covid-19, permaneça na sua residência 
até que seja emitido o resultado do exame ou parecer médico.

*Em alguns casos, pessoas infectadas não apresentam nenhum sintoma.
**Caso apresente esses sintomas, procure um hospital ou serviço de saúde.
Fontes: Helena Ravagnani (SBI-DF), Paulo Sergio Ramos (Fiocruz Recife), OMS, NHS, CDC.

TOSSE FEBRE CONGESTÃO 
NASAL

Sintomas da Covid-19*

CORIZA DOR DE 
GARGANTA

FADIGA CANSAÇO DIARREIA DIFICULDADE 
DE RESPIRAR**



CUIDADOS DA FAAP PARA SUA SEGURANÇA 
LISTAMOS AQUI AS PRINCIPAIS INICIATIVAS DA FAAP PARA CUIDAR DE VOCÊ. 

• Totens de álcool em gel de acionamento com os pés nos principais pontos 
de passagem do campus.

• Máscaras de acetato para os funcionários dos laboratórios, ofi cinas, manutenção 
   geral e segurança.



• Túnel de desinfecção na entrada do prédio 1 e na portaria G2. 

• Novo serviço na praça de alimentação para evitar aglomeração.

• Displays de álcool em gel 70% espalhados nos principais pontos do campus.



• Copos e pratos descartáveis para alimentação.

• Displays de álcool em gel 70% nos elevadores.

• Placas acrílicas por cima das botoeiras do elevador para maior higiene e manutenção da limpeza. 



• Novo procedimento para retirada e entrega de livros na biblioteca, visando garantir o distanciamento 
e higienização.

• Divisórias de acrílico nos setores de atendimento para garantir o distanciamento e diminuir o contato. 

• Novos layouts nas salas de aula, biblioteca, sala de estudos, escritórios, departamentos e academia, 
visando garantir o distanciamento mínimo recomendado. visando garantir o distanciamento mínimo recomendado. 



• Bebedouros bloqueados para evitar o contágio e transmissão, seguindo as recomendações dos órgãos 
competentes.

• Marcações no piso para orientar sobre o distanciamento.Marcações no piso para orientar sobre o distanciamento.

• Novas medidas de limpeza, com a higienização frequente de todos os ambientes, recursos e ferramentas 
disponibilizados para o estudo e trabalho.

• Turnos de intervalo alternados, evitando aglomerações nas áreas comuns do campus.



• Bloqueio de assentos na praça de alimentação e no Teatro FAAP para garantir o distanciamento 
mínimo recomendado. 

• Limitação no número de visitantes do Museu por meio de reserva de ingresso on-line.

• Medição de temperatura nas portarias (caso a temperatura esteja maior ou igual a 37,5 ºC, a pessoa 
será orientada a procurar um médico e não poderá ingressar no campus).

Limitação no número de visitantes do Museu por meio de reserva de ingresso 

será orientada a procurar um médico e não poderá ingressar no 



CONSCIENTIZAÇÃO

    TREINAMENTO

Líderes Acadêmicos, Administrativos e Profi ssionais 
de Atendimento ao Público receberam treinamento, 
visando reforçar os processos de segurança e orientar 
sobre o protocolo da Instituição.

    SINALIZAÇÃO

Nos principais pontos do campus haverá sinalização 
lembrando sobre o uso obrigatório de máscara, 
higienização das mãos, distanciamento físico, uso do 
álcool em gel, entre outros, por meio de cartazes, 
banners, adesivos e animações nos monitores de TV.

    COMUNICAÇÃO

Visando enfatizar os cuidados necessários de 
prevenção, a comunicação e conscientização serão 
realizadas de diversas formas, dentre elas pelos 
professores, site da Instituição, mídias sociais, 
rádio e TV FAAP, murais de aviso e aplicativo 
FAAP, banners, monitores de televisão e adesivos 
espalhados pelo campus.



SE CADA UM SEGUIR OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS, TODOS 
FICARÃO PROTEGIDOS.

A SEGURANÇA DA NOSSA COMUNIDADE É PRIORIDADE PARA 
QUE JUNTOS POSSAMOS SEGUIR COM SAÚDE, ALEGRIA E 

MUITAS REALIZAÇÕES!

IMPORTANTE: Este material traz as iniciativas realizadas até julho 
de 2020. A situação permanece sendo avaliada diariamente e 
os procedimentos podem ser alterados, conforme as mudanças 
na situação vigente e os novos protocolos governamentais. Por 
isso, é de suma importância que fi quem atentos às novidades 
enviadas por e-mail, na plataforma CANVAS e no site da FAAP. 




