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2MENSAGEM DA DIRETORIA

Estamos felizes em saber que se aproxima o
momento do reencontro presencial da
comunidade FIA! Queremos destacar que é
fundamental que todos se mantenham firmes e
responsáveis em relação ao respeito a este
protocolo de retomada. Esta é uma diretriz
inegociável e que, temos certeza, garantirá um
retorno com segurança para todos.

Bons estudos! 



3PROTOCOLO DE RETOMADA FIA

Premissas:

1. Respeito às determinações das autoridades públicas:
• quanto às questões sanitárias
• quanto à atividade educacional

2. Respeito à decisão individual de alunos e professores

Cabe à FIA, neste ambiente de tantas incertezas,
assegurar aos alunos optantes por voltar ao ambiente
presencial que o façam com a maior segurança que
pudermos prover, e aos que escolherem não retornar que
tenham aulas com a maior qualidade possível.

Lembrete: é responsabilidade de todos os membros da 
nossa comunidade ler e fazer cumprir este protocolo FIA! 



4

VOLTAREMOS PARA 
UM AMBIENTE COM 
RESTRIÇÕES...



5ACESSO AO EDIFÍCIO BIRMANN 21

O acesso ao edifício Birmann 21 ocorrerá exclusivamente 
pela entrada lateral, que dá acesso ao estacionamento 
do prédio. Há uma câmera com sensor térmico 
mapeando todas as pessoas que acessam o edifício.



6ACESSO AO EDIFÍCIO BIRMANN 21

É obrigatório o uso de máscara durante todo o seu 
período de permanência nas dependências do 
edifício Birmann 21.

Além disso, di spensers de álcool gel estarão 
espalhados nos corredores e áreas de circulação do 
prédio.

Lembrete: sempre que 
possível, higienize suas 
mãos com água e 
sabão ou utilize álcool 
70%.



7AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ÁLCOOL GEL

No acesso a todos os andares da 
FIA haverá totens com termô-
metro infravermelho e 
dispenser automático de álcool 
gel.

Até que haja melhores condições 
em relação à pandemia, é 
proibido comer dentro das 
dependências da FIA.



8ITEM DE HIGIENE PESSOAL: MÁSCARAS

Os alunos podem solicitar 
máscara com logo FIA na 
recepção da unidade.

Recomendamos aos professores a 
utilização do face shield com a 
máscara.

Sabemos hoje que a máscara é um dos mais importantes itens de 
segurança contra o vírus. Portanto, encorajamos que você venha para a 
FIA com máscaras reconhecidamente seguras, como por exemplo, a 
máscara N-95.



9OUTROS ITENS: TAPETE E ACRÍLICO

Tapetes higienizadores 
estão posicionados nos 
acessos de todos os andares 
da FIA.

Instalamos um acrílico de 
proteção na recepção da 
unidade e continuamos 
avaliando a instalação 
desse item em outras áreas.



10OUTROS ITENS: OXÍMETRO

Manteremos oxímetros
disponíveis para situações 
eventuais.



11SEGURANÇA: DESINFECÇÃO

As salas passarão 
por um processo 
de desinfecção, 
feito por equipe 
especializada.

Após a desinfecção, as salas permanecerão fechadas 
até o horário das aulas. 

Os sanitários serão higienizados a cada três horas.



12SEGURANÇA: SANITIZADOR DE AR UV

Adicionalmente, foram instalados 
sanitizadores de ar com 
tecnologia ultravioleta em diversas 
salas do prédio.



13SEGURANÇA: BIBLIOTECA

• Instalamos armários 
“inteligentes”, com sistema por QR 
code para que os alunos possam 
retirar e devolver as obras da 
biblioteca.

• Os terminais de pesquisa e áreas 
de estudo foram reformulados 
para garantir o distanciamento 
obrigatório.

• As obras devolvidas seguirão 
protocolo de quarentena antes de 
retornarem ao acervo.
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ALGUMAS 
DETERMINAÇÕES 

IMPORTANTES
DE SEGURANÇA...



15DETERMINAÇÕES DE SEGURANÇA

Orientamos que as pessoas com comorbidades
do grupo de risco para a Covid-19 permaneçam 
em casa:

I – pessoas que tenham comorbidades como cardiopatia, diabetes, 
pneumopatia, doença renal, imunodepressão, obesidade, asma e 
puérperas;
II – pessoas responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com 
suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela Covid-19 
atestada por prescrição médica;
III – gestantes e lactantes;
IV – com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela 
Covid-19, atestada por prescrição médica.



16DETERMINAÇÕES DE SEGURANÇA

 Os alunos devem manter distanciamento social (1,0m)
 Atividades que produzam aglomeração estão vetadas
 O fluxo de pessoas em elevadores e o acesso a eles será 

controlado
 As salas em uso devem manter as portas abertas para 

maior ventilação
 De modo geral, itens de uso comunitário estão 

proibidos
 Os alunos devem trazer seu próprio copo para a 

utilização nos bebedouros



17O QUE SÃO AULAS SIMULTÂNEAS?

Aula simultânea é o termo 
que utilizamos para as aulas por 
meio remoto para os alunos a 
distância e, simultaneamente, de 
modo presencial para os que 
optarem pelo retorno às salas.

Instalamos câmeras com sensor de movimento para
acompanhar o professor durante as aulas, além de
microfones de ambiente, para que professor, alunos
presenciais e alunos a distância possam interagir em
tempo real.



18CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Data oficial de retorno às aulas presenciais: 02.08.2021.

• Autorizado o retorno de até 60% dos alunos.

• Consulte a secretaria do seu curso para maiores detalhes quanto 
ao cronograma de retorno. Considerando que estamos 
autorizados a retornar com 60% dos alunos nesta etapa, a FIA 
pode instituir procedimentos adicionais, como o revezamento de 
alunos nas salas. Além disso, é importante reforçar que podemos 
eventualmente interromper o retorno caso tenhamos focos de 
contaminação.

• Casos confirmados de Covid-19 deverão ficar 14 dias afastados das 
atividades presenciais e devem imediatamente comunicar a 
coordenação do curso.
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