


Este guia oferece informações e considerações úteis 
para orientar famílias, alunos, professores, colaboradores 
e membros da comunidade, para a condução de um retorno 
seguro e saudável às aulas presenciais na faculdade.

A FAMO implementou todas as orientações dos órgãos e 
autoridades competentes acerca da prevenção da COVID-19 e 
seguimos adaptando nossas ações, conforme as mudanças se 
fazem necessárias.

Hoje, a nossa missão, é continuar a promover a educação 
superior de qualidade, buscando a evolução do indivíduo e o seu 
desenvolvimento pessoal. 

Qualquer crise pode se tornar uma oportunidade de 
aprendizagem e ajudá-los a cultivar empatia, aumentando sua 
resiliência enquanto desenvolvem uma sociedade mais segura, 
harmoniosa e cuidadosa.

Ter informações e conhecer fatos sobre a COVID-19 ajudará a 
reduzir a ansiedade e o receio dos estudantes acerca da doença 
e a reforçar suas habilidades para conviver com impactos 
secundários ao longo da vida.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA FACULDADE, ALUNOS, FAMÍLIAS, COLABORADORES E COMUNIDADE

Seguir esses princípios básicos visam manter alunos, professores e colaboradores seguros 

na faculdade e auxiliarão ao combate da propagação da doença. Todos se submeterão aos 

procedimentos de biossegurança ao entrar nas dependências da FAMO.
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1.  Ao chegar na faculdade todos deverão aferir 
a temperatura. Caso seja igual ou superior a 37,5ºC, 
recomenda-se procurar um posto de saúde;

2. Todos deverão limpar os calçados no tapete 
sanitizante carregado com hipoclorito;

3. O uso da máscara de proteção é obrigatório 
enquanto estiverem na Instituição de Ensino;

4. Todos deverão higienizar as mãos no totem 
de álcool gel 70%;

5. É aconselhável trazer sua própria garrafa 
de água, usando os bebedouros comuns apenas 
para encher essas garrafas novamente. Não será 
permitido beber diretamente do bebedouro;

6.  A cantina permanecerá fechada até o fi nal 
do ano letivo;

RESTRIÇÕES
Caso o aluno apresente sintomas gripais coriza, febre e 

outros sintomas), não deverá vir à faculdade, sendo aconselhável 
procurar assistência médica.

7.  Evitem contato físico e compartilhamento 
de materiais;

8. Os ambientes internos da faculdade serão 
mantidos arejados, especialmente as salas de aula;

9 Os espaços físicos da faculdade foram 
demarcados, de forma aprimorar as medidas de 
distanciamento social. As carteiras nas salas de 
aula estão separadas com distanciamento de 1,5 m. 
Solicitamos que o aluno não modifi que a carteira de 
lugar e respeite o espaço demarcado ao professor;

10. Os colaboradores e fornecedores da 
faculdade seguem uma rotina de treinamento  
sobre os protocolos de saúde, com especial ênfase 
na correta utilização de máscaras, higienização 
das mãos e objetos e respeito ao distanciamento 
social seguro no ambiente escolar;

11. Concomitante às aulas presenciais, 
acontecerão as aulas remotas para os alunos que 
continuarem o isolamento social ou estiverem 
inseridos no grupo de risco.

PASSO A PASSO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA  
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PROGRAMAÇÃO DA LOGÍSTICA DE VOLTA ÀS AULAS

Foi realizado um mapeamento de toda a faculdade, havendo 
demarcações nas sala de aulas e demais ambientes, de acordo 
com os critérios de distanciamento social. Adotamos medidas 
de conduta na secretaria, tesouraria, biblioteca, no pátio e nas 
demais áreas de uso comum.

A biblioteca estará disponível somente para empréstimo dos 
livros (retirada e devolução), e não será permitida a permanência 
de alunos para estudo.

A faculdade é um espaço de inclusão, formação e exercício 
da cidadania e, neste momento, deve buscar cumprir seu papel, 
inclusive, de promotora da saúde física e mental, com segurança 
e responsabilidade.

As ações da faculdade foram embasadas nos protocolos 
sanitários do governo do estado de São Paulo e da OMS 
(Organização Mundial da Saúde); continuamos a acompanhar as 
novidades de adoções de novos protocolos, caso seja necessário. 

A situação será reavaliada constantemente e, com isso, os 
protocolos poderão ser relaxados ou intensificados. A liberação 
completa de todos os alunos simultaneamente no ambiente 
escolar estará condicionada à involução da pandemia.
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BOA VOLTA ÀS AULAS 

PRESENCIAIS A TODOS!

“O FUTURO VOCÊ 

ESCOLHE, O CAMINHO A 

GENTE ENSINA”
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