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1. Apresentação
O Instituto de Ensino Superior Ibeco – Faculdade Ibeco, em breve, reiniciará as
atividades acadêmicas presenciais. E nós, gestores e diretores acadêmicos, corpo técnico
administrativo, docentes e parceiros, cientes dos desafios momentâneos, estamos nos preparando
para receber a comunidade acadêmica, primando, exclusivamente, por ações que assegurem ao
máximo a saúde de todos, e que assim possamos retornar, aos poucos, de forma mais segura à vida
acadêmica.
A Faculdade Ibeco, através do Departamento de Inovação e Tecnologia, se preparou em
tempo exíguo para adequar que os conteúdos teóricos presenciais fossem transmitidos on-line ao
vivo, oferecendo aos discentes uma experiência diferenciada e integrada, e que a substituição
presencial do docente pela presença virtual, não prejudicasse o processo de ensino e aprendizagem,
decorrentes do extenso período de isolamento social.
Cientes do ônus profissional que afeta nossos alunos, aos que atuaram e atuam
predominantemente na área da saúde e, que enfrentaram e ainda enfrentarão o combate ao
contágio do coronavírus, aos que tiveram suas atividades clínicas forçosamente suspensas, e a
todos os demais que compartilharam noites de insônia, preocupações sociais, econômicas e
insalubres, o objetivo principal da Faculdade Ibeco sempre foi manter o compromisso educacional
de qualidade e a interação acadêmica entre discentes e docentes, mas indiretamente, proporcionou
também a toda comunidade, a reflexão de que em tempos difíceis, o ser humano tem a capacidade
de abraçar forças de superação que antes imaginava não ter. Por isso, nosso agradecimento a todos
que nos acompanharam e ainda acompanharão nesta caminhada, e por acreditarem no nosso
potencial acadêmico.
As unidades curriculares, principalmente, as que compõem atividades práticas
laboratoriais que exigirão a presencialidade, necessários para a aquisição das competências
profissionais, demandarão de toda comunidade acadêmica medidas de segurança rigorosas e
padronizadas, que visarão assegurar a salubridade dos ambientes e das pessoas. Por isso contamos
com sua colaboração!
Nesse sentido, já está disponível no site da Faculdade Ibeco, na aba Comunidade e na
Área do Aluno, este Plano de Regresso - 2021, que dispõem sobre as regras de segurança sanitárias
e de isolamento no nosso retorno acadêmico.
Estaremos juntos, de novo, mas distantes e seguros.
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2. Objetivos e Estratégias da Faculdade Ibeco no Retorno às Aulas
Presenciais
A Faculdade Ibeco, no retorno das atividades presenciais, utilizará os protocolos de
combate ao contágio do coronavírus, recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelos
órgãos governamentais.
Os protocolos de combate ao contágio a serem praticados pela comunidade acadêmica
são especialmente relevantes no controle ao contágio. O compromisso de todos na adoção dessas
medidas reforça a segurança sanitária dos alunos, colaboradores, parceiros, pacientes/modelos, e
ainda, de suas famílias e da sociedade como um todo.
2.1 Objetivos

Com a adoção dos protocolos de segurança, a Faculdade Ibeco visa proteger:
a) A Comunidade acadêmica – discentes, docentes, corpo técnico administrativo,
parceiros, prestadores de serviços, gestores;
b) As famílias pertencentes aos membros da comunidade acadêmica;
c) Os modelos/pacientes que frequentam a Faculdade Ibeco.
2.2 Metas

O cumprimento das medidas elaboradas neste documento e, outras que se fizerem
necessárias, com as redescobertas do comportamento do vírus, propiciará:
a) Diminuir os impactos às rotinas das atividades acadêmicas regulares;
b) Conscientizar a responsabilidade individual e social, quando as medidas de proteção
são aplicadas continuamente e de forma eficiente;
c) Manter as atividades com menor risco possível a todos os seus integrantes.
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3. Plano de Regresso às Aulas Presenciais
Este plano, além de disponível nos ambientes virtuais de comunicação da Faculdade
Ibeco, contará com uma via impressa disponível na Biblioteca e no Atendimento ao Aluno,
tornando-o público e obrigatório a toda comunidade acadêmica.
A Direção Acadêmica da Faculdade Ibeco, de acordo com a flexibilização do isolamento
social definido pelo Governo Estadual e Prefeitura de São Paulo, definirá a reabertura gradual das
atividades acadêmicas, respeitando:
a) as Regras de Segurança Sanitária nos ambientes acadêmicos;
b) os critérios de limite de capacidade no ambiente acadêmico definido pelos órgãos
governamentais;
c) a continuidade dos Componentes Curriculares de natureza prática que não foram
ministrados de forma on-line ao vivo;
d) a suspensão temporária de atendimento a modelos/ pacientes que manifestarem
qualquer tipo de sintoma relacionado à COVID-19.
Para as turmas que ainda tenham conteúdo teórico a ser ministrado, continuarão
em aulas on-line até o retorno às aulas presenciais no ciclo determinado.
As datas previstas poderão ser alteradas caso os órgãos governamentais alterem o
planejamento de flexibilização do setor educacional.
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Fique atento a partir de qual ciclo sua turma retornará (na área do aluno você encontrará o calendário
atualizado com todos os dias de aula).
LEGENDA

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

ABRIL
2ª feira

3ª feira

4ª feira

6ª feira

Sábado

1

2

3

9

10

16

17

6

7

8

13

14

15

5

Colaboradores técnicoadministrativos, em
sistema de rodízio;
Fornecedores de Produtos;
Prestadores de Serviços
Terceirizados de limpeza e
manutenção.

12

5ª feira

INTEGRAL

MATUTINA

INTEGRAL

ED300 | B600 | EF390
F460 | FD160 | B620
EF420 | F480

B580 | F440 | B630
F490 | EF460

HOF020

NOTURNA
NOTURNA

TEC 01 | TEC 02

B590 | EF380 | F450
FD150 | B650 | F510
EF480 | FD170

6

19

20

21

22

INTEGRAL

MATUTINA

FD191 | EF501 | B671
F541

EF511 | F531

23

24

INTEGRAL

HOF031
MENSAL

B569 | EF349 | F429
ED310 | B610 | EF400
F470 | B640 | EF470
F500
26

INTEGRAL

TB021

27

28

29

30

MATUTINA

B681

NOTURNA

B691 | B751 | EF491
F521

* O retorno das atividades presenciais respeitará os critérios de segurança sanitária, e outras definidas pelos órgãos
colegiados da Faculdade Ibeco.

7

3.1 Reorganização do Calendário Acadêmico

A Faculdade Ibeco, assegurando o compromisso educacional e qualidade de ensino
manteve, ininterruptamente, a transmissão dos conteúdos teóricos através das aulas on-line ao vivo
para as turmas que assim optaram por essa metodologia de aprendizagem, porém inevitável que o
principal infortúnio pedagógico com o distanciamento causado pelo coronavirus foi a alteração do
calendário acadêmico previsto inicialmente. A equipe da Coordenação Acadêmica da Faculdade
Ibeco vem trabalhando continuamente visando atenuar qualquer postergação e disponibilizará na
Área do Aluno, o novo cronograma de aulas de cada turma de Pós-Graduação e Graduação,
conforme o ciclo acima apresentado, respeitando o limite seguro de pessoas em circulação ao
ambiente estudantil.
3.2 Normas de Acesso e Convivência Segura

Sabemos dos desafios e das responsabilidades que o retorno às atividades presenciais
acarreta; por isso, para que possamos vencer juntos este momento e voltar ao novo normal,
precisamos que toda a comunidade acadêmica se comprometa com os protocolos indicados abaixo
em cada ambiente:
1) Use continuamente as máscaras de proteção e troque a cada 4 horas ou quando
sentir que está úmida;
2) Se atente as regras de descartes das máscaras e luvas;
3) Mantenha a educação respiratória, evite falar com outra pessoa numa distância não
segura;
4) Em caso de espirro ou tosse, utilize o cotovelo ou um pano para se proteger;
5) Higienize as mãos e o antebraço com água e sabão; na impossibilidade utilize álcool
em gel;
6) Mantenha as mãos afastadas da boca, olhos e nariz;
7) Não compartilhe objetos pessoais;
8) Ao

término

das

aulas

dirija-se

para

casa

ou

ao

trabalho,

evitando

aglomerações nos ambientes comuns da Faculdade Ibeco;
9) Sempre que possível, mantenha o distanciamento social;
10) Higienize as mãos ao sair dos ambientes acadêmicos e sanitários.
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Sua segurança e saúde é a nossa garantia de continuidade das atividades acadêmicas!

3.2.1 Principais medidas de combate ao contágio
Já estamos preparados para lhe receber!
Veja algumas medidas que a Faculdade Ibeco adotará no retorno as aulas presenciais:
1) Controle da temperatura corporal. Será proibido o acesso de alunos, docentes,
colaboradores, modelos/pacientes, prestadores de serviços e parceiros com
temperatura superior a 37,5°;
2) Barreiras de contenção nas ilhas de atendimento ao aluno, ambientes de trabalho e
biblioteca;
3) Dispenser de álcool em gel em todos os andares da Faculdade. Os alunos deverão
higienizar as mãos ao adentrar na Instituição de Ensino e toda vez que se ausentar da
sala de aula e laboratório;
4) Sinalização de distanciamento na área de convivência;
5) Uso obrigatório de máscaras por toda comunidade acadêmica;
6) Inativação da catraca até o mês de maio/2021;
7) Desinfeção regular e frequente dos ambientes acadêmicos;
8) Pontos específicos de descarte de máscaras e luvas descartáveis (dentro dos
laboratórios);
9) Colaboradores ativos na desinfecção e higienização dos equipamentos e locais de
trabalho;
10) Colaboradores de apoio aos laboratórios protegidos com viseira, jaleco, luvas e
máscara;
11) Limitação e controle de acesso à modelos e pacientes nos laboratórios e sala de
espera;
12) Abertura das salas de aulas antecipadamente, evitando aglomerações nos ambientes
comuns;
13) Controle de acesso e planejamento de capacidade de pessoas em laboratórios e salas
de aulas.
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3.2.2 Salas de aulas e Auditório
a) As salas de aulas/auditório permanecerão abertos antecipadamente;
b) As cadeiras manterão afastamento seguro. Não desloquem as cadeiras de lugar;
c) Os alunos não devem circular pelas salas de aulas/auditório;
d) A cada saída do ambiente, o aluno deverá higienizar as mãos;
e) Nos ambientes comuns às salas de aulas e auditório será proibida o agrupamento de
alunos;
f) Os docentes deverão estar com os equipamentos de proteção necessários para
combater o contágio;
g) Neste momento de retorno todos estão ansiosos pelo conhecimento prático, por isso
se atente ao conteúdo revisado pelo docente e evite conversas paralelas.
h) Não são permitidos a comercialização de produtos dentro das salas de aulas,
laboratórios e áreas comuns.

3.2.3 Serviços administrativos e acadêmicos
a) Recomendamos que o atendimento para questões pedagógicas, administrativas e
financeiras sejam priorizados de forma virtual (e-mail), WhatsApp ou por telefone,
através dos canais de comunicação disponíveis pela Faculdade Ibeco.
b) O atendimento presencial será individualizado e com hora marcada. Seja objetivo nas
reuniões, dúvidas e sugestões.
c) Mantenha a educação respiratória e a higienização das mãos.
d) Utilize sua própria caneta e papel para anotações.

3.2.4 Biblioteca
a) Respeite a sinalização da biblioteca;
b) Não serão permitidos o agrupamento de alunos na biblioteca para reuniões e estudos
até o mês de maio/2021;
c) Higienize sua mão ao ingressar na biblioteca;
d) Respeite a barreira de contenção instalada na mesa da bibliotecária;
10

e) Haverá redução de espaços individualizados para estudos;
f) A busca pelo livro deverá ser realizada, exclusivamente, pela bibliotecária;
g) Leve sua caneta para assinar requisições de empréstimos;
h) Os livros que retornarem dos empréstimos domiciliares ficarão reservados em local
próprio por 2 dias para a desinfecção segura;
i) Se atente ao prazo de devolução do livro para empréstimos domiciliares;
j) Priorize a consulta por livros virtuais disponíveis na plataforma Minha Biblioteca. Sua
senha de acesso e login deverão ser solicitados ados por e-mail.

3.2.5 Laboratórios de Informática
a) A utilização do laboratório está reduzida a 1 (um) aluno por equipamento;
b) Antes de utilizar o equipamento, higienize o teclado, tela e o mouse com álcool;
c) Higienize constantemente as mãos.

3.2.6 Laboratórios de Estética
a) Ao ingressar no laboratório higienize suas mãos;
b) Os alunos deverão trazer seus próprios EPIs conforme previstos no Manual do Aluno.
E para os atendimentos em modelos/pacientes nos laboratórios, recomendamos
como medida de segurança o uso do Protetor Facial (Face Shield);
c) Oriente os modelos e pacientes a higienizarem as mãos antes de ingressarem nos
laboratórios;
d) Para descarte de luvas e máscaras, utilize recipiente próprio;
e) Ao término de cada atendimento ao modelo/paciente higienize a maca e proteja-a
com papel descartável;
f) Evite passar as mãos nos olhos, bocas e nariz;
g) O jaleco deverá ser lavado regularmente com água e sabão, preferencialmente ao
término de cada dia de aula prática, e ser conservado em saco plástico higienizado. O
Aluno somente deverá vestir o jaleco ao ingressar nos laboratórios. Sugerimos que os
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alunos tragam sacos plásticos comuns para guardar os EPIS usados após a aula
prática, para futura higienização, evitando assim, a contaminação com outros objetos.
h) Caso identifique modelos/pacientes que apresentem sintomas do coronavírus,
direcione-o imediatamente ao atendimento ao aluno para instruções.
i) Os equipamentos e instrumentos deverão ser higienizados pelo aluno a cada
atendimento;
j) As regras para a utilização dos laboratórios previstas no Manual Acadêmico do
Aluno, não eliminam as elencadas neste item.
3.2.7 Laboratórios Multidisciplinar Química, Fisiologia e Anatomia
a) Ao ingressar no laboratório higienize suas mãos;
b) Mantenha o uso de máscara, óculos de proteção, luvas e jaleco.
c) Higienize o local de estudo antes e depois do uso;
d) Evite conversas paralelas durante o período de aula;
e) Descarte o material infectado em local próprio;
3.2.8 Clínica de Odontologia
a) Ao ingressar na Clínica de Odontologia, higienize suas mãos com água e sabão ou
álcool em gel;
b) Mantenha o uso de gorro descartável, da máscara PFF2 ou EPR semifacial com filtro
P2, óculos de proteção, protetor facial transparente– tipo: Face Shield, capas plásticas
de chuva descartáveis que ficarão sobre o jaleco ou pijama cirúrgico e proteção
descartável dos pés (pro-pé). Os alunos que não estiverem devidamente equipados
com os EPIs não poderão ingressar no ambiente prático e ficarão com falta;
c) É obrigatório o uso de jaleco de manga comprida em sala de aula e laboratório, sapato
fechado + Pro-pé + pijama + avental descartável + capa de chuva descartável (trocar a
cada paciente) + touca descartável + máscara própria + face shield
d) Responsabilidade do Aluno trazer: avental descartável + máscara própria + face
shield + capa de chuva
e) Oriente os pacientes que utilizem máscara, higienizem as mãos com água e sabão ou
álcool em gel. Serão entregues gorro descartável para proteção dos cabelos e a
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proteção descartável dos pés (pro-pé) antes de ingressarem na Clínica. Utensílios
pessoais, como bolsas e celulares, ficarão depositados em sacos plásticos
apropriados.
f) Para descarte de capas de chuva plásticas, luvas, pro-pés, gorros e máscaras utilize
recipiente próprio;
g) Ao término de cada paciente troque a proteção descartável da cadeira odontológica,
ou higienizar com álcool sobre o filme plástico;
h) Evite passar as mãos nos olhos, bocas e nariz;
i) A capa de chuva plástica deverá ser descartada e substituída por outra a cada
atendimento;
j) Caso identifique pacientes que apresentem sintomas do coronavírus deverão ser
direcionados imediatamente ao atendimento ao aluno para instruções e avisar o
professor responsável;
k) Os equipamentos e instrumentos deverão ser higienizados e trocados pelos alunos a
cada atendimento;
l) As regras para a utilização da clínica, não eliminam as elencadas neste item.
3.2.9 Lanchonete/Ambientes de alimentação
a) A lanchonete estará com a redução de capacidade de atendimento até maio 2021.
Traga sua garrafa de água e o lanche de casa;
b) O acesso ao espaço de alimentação (lanchonete) será reduzido a 6 pessoas por vez,
devendo manter o distanciamento seguro;
c) Higienize a mesa antes e após o uso.

3.2.10 Edifício em Geral
a) A higienização dos ambientes comuns, portas, puxadores, interruptores de iluminação,
equipamentos de tecnologia, tampos de cadeiras, cadeiras e mesas são realizadas
regularmente pela equipe de limpeza da Faculdade Ibeco;
b) A higienização dos banheiros será realizada constantemente pela equipe de limpeza,
porém, mantenha o comportamento saudável e higienize o assento, dê descarga a cada
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uso. Não jogue papel na privada e nem no chão, jogue o lixo e absorventes no cesto de
lixo;
c) O uso do banheiro deverá ser limitado a quantidade de 3 (três) pessoas por vez;
d) A Faculdade Ibeco disponibilizou em cada andar dispenser com álcool em gel que deverá
ser utilizado regularmente pela comunidade acadêmica;
e) Todos devem respeitar a sinalização de circulação das escadas, subindo pela direita e
descer pelo sentido contrário;
f) O elevador será de uso exclusivo de pessoas deficientes e no máximo com 2 (duas)
pessoas por vez;
g) O ar-condicionado dos ambientes foram higienizados, antes do retorno das atividades
presenciais e deverão ser acionados, quando necessário, na temperatura recomendada
em cada ambiente. Recomendamos a permanência das janelas abertas para promover a
circulação do ar.
h) As salas CPA/NDE e Professores estão com acesso reduzido a 3 (três) pessoas por vez.

4. Orientações Gerais
a) Se você é profissional da saúde e trabalha em ambientes clínicos, hospitalares e afins
e caso tenha realizado o exame do COVID-19, solicitamos o envio de uma cópia do
resultado laboratorial para anexarmos ao seu prontuário, com essa informação
podemos dimensionar o impacto da pandemia na nossa comunidade acadêmica;
b) Caso você tenha algum sintoma da COVID-19, não compareça as aulas, informe a
secretaria acadêmica, para a reposição da aula em momento oportuno e de acordo
com a disponibilidade da unidade curricular;
c) A Faculdade Ibeco poderá, em sua reorganização acadêmica, limitar o número de
alunos dentro de laboratórios e salas de aulas, podendo assim dividir as turmas para
garantir a segurança e a saúde de todos.
d) A Faculdade Ibeco poderá suspender, temporariamente, o tempo dos intervalos
preservando o horário de almoço das turmas integrais e mensais;
e) Ingresse na Instituição de Ensino no máximo com 15 (quinze) minutos de
antecedência ao início da aula, não fique nos corredores e ambientes comuns mais
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que o tempo indicado, siga diretamente a sala indicada no painel localizado no
atendimento ao aluno;
f) Evite ficar após o horário de aulas nos ambientes comuns da Faculdade Ibeco;
g) Mantenha o distanciamento social;
h) Não compartilhe objetos pessoais;
i) Os EPIS individuais são de responsabilidade dos alunos;
j) Troque a cada 4 (quatro horas) as máscaras ou quando sentir que está úmida;
k) O descarte dos EPIs descartáveis deverão seguir os padrões indicados pela OMS:
l) O agendamento de provas e exames serão definidos pela gestão acadêmica,
otimizando as datas de modo que evite a circulação desnecessária nos ambientes
acadêmicos;
m) Nos expositores de parceiros serão permitidos 3 (três) alunos para informações e
aquisição de produtos;
n) Antes do início do retorno de cada ciclo a comunidade acadêmica deverá preencher
formulário de pesquisa enviado pela Faculdade Ibeco com o objetivo de levantar
dados sobre o contágio do Coronavirus, fique atendo às mensagens disponibilizadas
via celular e e-mail.
o) A retomada das atividades acadêmicas presenciais implica na tomada de várias
medidas pedagógicas e administrativas que visam minimizar os riscos de contágio ao
coronavírus. Qualquer mudança no planejamento será para garantir a segurança e
saúde de todos. Contamos com sua colaboração!
p) Sua opinião é muito importante, caso deseje contribuir com a formação deste
documento envie sua sugestão para o e-mail carla.teixeira@ibeco.com.br

Respeitosamente,
Maria Helena L. Monteiro P. Rossi
Diretora e Representante Legal

Roberta Pimenta Gomes Aoki
Procuradora Institucional
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