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Considerações Iniciais
É necessário estabelecer protocolo de retorno gradativo das atividades presenciais da Unicamp, com
abrandamento gradual de medidas impostas para evitar o avanço da pandemia, priorizando as vidas e a saúde
da comunidade universitária e minimizando os danos às atividades acadêmico-científicas.
É imprescindível salientar que qualquer política de flexibilização das regras de distanciamento social deve ser
estudada e adotada com cautela, para preservar vidas, e garantir que todo o esforço já feito não seja perdido
por uma eventual segunda-onda da epidemia.
Ainda, se as condições sanitárias exigirem, novas propostas poderão substituir este plano inicial.
 O vírus continua circulando, assim, qualquer modificação abrupta do isolamento social conduzirá
inevitavelmente ao correspondente aumento de novos casos.
 A Unicamp, dentro de sua responsabilidade como instituição, pode cumprir os critérios de gestão adequada
de novos casos e sua comunidade tem capacidade de reduzir os riscos, até que se conheça tratamento e
haja disponibilidade de vacinas.
 A Universidade tem consciência que a preparação deste Plano não significa a suspensão abrupta do
distanciamento social, e sim, estabelecer providências e medidas graduais para buscar a retomada
responsável das atividades.
 Prevê-se a suspensão deste Plano caso haja recrudescimento da doença em qualquer momento.

Objetivo da Proposta
• A presente proposta – Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais da Unicamp –
busca apresentar um plano de abertura gradual e retorno às atividades presenciais da
Unicamp. A proposta é conservadora, evitando expectativas irreais, que podem causar
relaxamento perigoso de medidas sanitárias e de distanciamento social necessários ao
controle da pandemia.
• O Plano baseia-se em experiências de outros países, nos planos de retorno às
atividades propostos pela Prefeitura de Campinas e pelo Governo do Estado de São
Paulo, assim como em estudos de monitoramento preditivo.




Nestes estudos, foram utilizados dados do Brasil aplicando-se o modelo SIR (susceptível-infectado-recuperado), com a
regressão e simulação de uma base dados informada pelo Ministério da Saúde, para estimar as curvas do ciclo pandêmico e
prever datas plausíveis do término da pandemia.
Como todo modelo preditivo, há incertezas pelos dados recolhidos, pela realidade populacional complexa de evolução
heterogênea e pelo desenvolvimento assimétrico da doença nas diferentes regiões do país.
(Costa Jr, Martinez & Geromel. (2020). Sobre a Evolução Temporal da Epidemia de Coronavırus no Brasil;
Jianxi Luo (2020); When Will COVID-19 End? Data-Driven Prediction [Working Papers] and, http://ourworldindata.org/coronavirus)

Contexto: Evolução Temporal da Epidemia

Contexto: Evolução Temporal da Epidemia
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O primeiro caso de SARS-CoV-2 no Brasil foi diagnosticado em 26/02/2020 e, após 3 meses, a pandemia supera com folga as
piores previsões iniciais.
As atividades de todas instituição serão readaptadas ao que a OMS define como “a nova normalidade”, reconhecendo que
levará muito tempo até que tudo volte a ser como antes.
Jianxi Luo (2020); When Will COVID-19 End? Data-Driven Prediction. Working Paper (https://ddi.sutd.edu.sg/whenwill-covid-19-end/; https://ddi.sutd.edu.sg/sutd-data-driven-innovation-lab)

CONTEXTO: EVOLUÇÃO TEMPORAL DA EPIDEMIA
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Contexto: Evolução Temporal da Epidemia



Estudo preditivo aponta algumas perspectivas temporais de término ou diminuição do Covid-19.

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado
O OMS prevê:
A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 15/04/2020, aventou a adoção de medidas de afrouxamentos à
restrição de circulação, com retomada gradativa, a cada duas semanas.
A OMS propõe seis critérios (condições) que os países devem seguir antes de atenuar as medidas de isolamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A transmissão do vírus deve estar controlada (casos esporádicos);
Os sistemas sanitários devem ser capazes de detectar, testar, isolar e tratar cada caso, além de rastrear seus
contatos;
Os riscos de surtos em hospitais e locais de aglomeração devem ser minimizados (difícil previsibilidade);
As medidas preventivas no local de trabalho devem estar estabelecidas;
Risco de casos importados seja controlável;
As comunidades devem estar totalmente engajadas no controle da doença;

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (1/4)
O Plano Estadual prevê:
Eixos do Plano do Estado de São Paulo:

1. Persistência do estimulo ao distanciamento social;
2. Insistência em hábitos de higiene pessoal;

3. Promoção da sanitização dos ambientes;
4. Promoção de campanhas de comunicação;
5. Monitoramento de casos.

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (2/4)
O Plano Estadual prevê:
• Manter observância para as condições epidemiológicas regionais: Ex: Índice de
contaminação; razão incidência/cura = 1; população dos municípios com
< 200.000 habitantes difere de > 200.000 habitantes;
• Plano institucional deve acompanhar Plano SP, sem antecipar datas, sem adensar
estudantes/servidores e sem relaxar controle sanitário (preservar padrões
mínimos).
• O Plano Estadual deve-se aplicar a qualquer nível de Ensino = desde a educação
infantil à pós-graduação (públicas e privadas).

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (3/4)
O Plano Estadual prevê:
Assim, para as Universidades:
•

Cada universidade deve apresentar Plano Institucional à comunidade, buscando:
•

Preservar e Estimular a Manutenção de atividades remotas até conclusão do semestre.

•

Para as atividades presenciais imprescindíveis, retorno escalonado a intervalos de 2 semanas:
•

Fase 1: 20% dos estudantes (campi e/ou unidade), sem atividades com contato físico;

•

Fase 2: até 50% dos estudantes, contato físico/esportes em espaços abertos;

•

Fase 3: liberado para retorno com cuidados de higiene pessoal e controle sanitário.

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (4/4)
O Plano Estadual recomenda:
Recomendações gerais
•
•
•
•
•
•

Evitar aglomeração de entradas e saídas e prover atendimento escalonado no refeitórios;
Uso de máscaras por todos, em todos os espaços, em todas as fases;
Lavagem de mãos acessível, antes e depois, e também durante atividades;
Higienização dos ambientes/mobiliário (computadores, equipamentos, etc) pelo usuário;
Uso de luvas e máscaras + distância adequada nos Laboratórios de Ensino e Pesquisa;
Controle de aglomeração com espaçamento mínimo: em transportes e refeitórios (1 m, em
posição diagonal);
• Informes sobre o retorno, prevendo comunicação individual com no mínimo de 10 dias de
antecedência a todos.

Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo UNICAMP

É importante enfatizar que:

Tendo este Plano Geral como base,
1. as Unidades e Órgãos terão liberdade e
co-responsabilidade com alinhamento ao Plano Geral, para
seguir os seus caminhos e peculiaridades com o objetivo de
manter o distanciamento
seguro e precauções que minimizem os risco de alunos,
professores e funcionários;

2. Os Planos específicos das Unidades/Órgãos deverão se
estender
durante o segundo semestre.

Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo
Considerando:
 A Declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS em março de 2020;
 O número elevado de pessoas que circulam diariamente nos campi da Universidade, provenientes de diversos lugares
do Brasil e do mundo; e a necessidade de se evitar aglomerações, principalmente as atividades didáticas e eventos
com grande número de pessoas em locais fechados;
 A Lei Federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o enfrentamento da emergência de saúde
pública em decorrência da COVID-19; e a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que a
regulamenta; A Portaria MS/GM no 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
importância Nacional pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); O Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020 que
regulamenta a Lei no 13.979, que define os serviços públicos e as atividades essenciais; Decreto número 64.881, de
março de 2020, que dispõe sobre a quarentena no Estado de São Paulo e sua atualização pelo Decreto no 64.946, de
17 de abril de 2020; Resoluções GR-024 e 025/2020 que dispõem sobre a suspensão das atividades presenciais na
Unicamp diante da Pandemia de Corona vírus.
 E, que a prevenção por meio do afastamento social tem se mostrado uma medida eficaz no combate à pandemia;
•

A Força Tarefa do Coronavírus da Unicamp recomenda a cuidadosa e
gradual retomada das atividades técnico-administrativas e acadêmicas,
em três fases subsequentes (antecedidas por medidas preliminares),
descritas a seguir neste Plano.

Medidas da Fase Preliminar (Fase 0):
Preparação à Retomada Gradual
Estabelecer:

Estabelecer e Manter:

Estabelecer:

Estabelecer:

1.

1.

1.

1.

Medidas para garantir a
higienização pessoal pela
lavagem frequente das
mãos; oferta de álcool-gel;
orientações para higiene
pessoal; higienização
ambiental pelo menos duas
vezes por período;
2. uso obrigatório de máscaras
em ambientes fechados;
manter os ambientes
arejados e ventilados.
3. treinamento de pessoal da
limpeza e vigilância na
abordagem das pessoas.

Mecanismos de
informação e comunicação
ágil e direta sobre a
COVID-19 para a
comunidade;
2. Mecanismos ágeis de
suprimento e compras
para atender à demanda e
necessidades do
momento;
3. Estoque de insumos
necessários para o
cuidado na área de saúde;
4. Campanhas de doações
para as Unidades de
Saúde e atenção aos
trabalhadores vulneráveis.

2.

3.

4.
5.

Restrição de trânsito e acesso às
portarias;
Retomada de atividades
administrativas dos órgãos
centrais e administrativos das
unidades, centros e núcleos na
forma presencial. Progressivo
aumento da frota de ônibus
fretados e circulares nos Campi,
com máximo de 50% de
usuários no transporte fretado;
Manter assento individual com
distanciamento mínimo de 1
metro nos coletivos e
higienização periódica dos
ônibus;
Obrigar o uso de máscaras pelos
motoristas;
Programa de segurança nos
Campi.

Medidas de distanciamento
social em bibliotecas,
refeitórios, área da saúde e
comércio ao redor dos
campi, agências bancárias
com demarcação de
distâncias entre as pessoas;
2. Programa de testagem
intensiva para a COVID-19
dos sintomáticos na
comunidade universitária;
3. Programa de continuidade e
estímulo à vacinação de gripe
para a comunidade;
4. Definir com unidades e
órgãos a adoção de medidas
específicas que respeitem as
diretrizes gerais definidas.

Medidas de Retomada das Atividades Técnico-Administrativas* (Fase 1)
Retorno
Progressivo
Atividades presenciais
Administrativas
e de Suporte (AAd)
Período 1 – (2 semanas - 20% AAd )
1. Retorno gradual gerenciado pelas
Unidades/Órgãos de 20% dos trabalhadores,
preferencialmente, sob rodízio
2. Aumento simultâneo e proporcional do RU
3. Aumento simultâneo e proporcional de
transporte fretado e transporte no Campus.
Nestes casos a lotação dos veículos não
deve ser superior a 50%

Período 2 (2 semanas - 40% AAd)
1. Retorno gradual gerenciado pelas
Unidades/Órgãos de 40% dos trabalhadores,
preferencialmente, sob rodízio
2. Aumento simultâneo e proporcional do RU
3. Aumento simultâneo e proporcional de
transporte fretado e transporte no Campus.
Nestes casos a lotação dos veículos não
deve ser superior a 50%

Retorno Gradual de *20% dos trabalhadores a cada 15 dias
**Retorno dos trabalhadores com vulnerabilidades à COVID-19 (mantendo-se 60% ou mais de isolamento social)

Medidas de Retomada das Atividades Técnico-AdministrativasAcadêmicas (Fase 2)
Retorno
Retorno
Progressivo
Atividades presenciais da
CECI/DeDIC
e Início das Acadêmicas (AC)
Período 3 (2 semanas - 60% AAd+25%
AC)
1. Retorno gradual gerenciado pelas
Unidades/Órgãos de 60% dos
trabalhadores, sob rodízio, com aumento
proporcional do RU, transporte fretado e
transporte no Campus. Mantendo lotação
máxima de 50%
2. Retorno de 30% das crianças atendidas na
CECI/DeDIC
3. Retorno de 25% dos alunos de Graduação
e Pós-graduação
4. Mantido o Distanciamento social (1.5 m)
5. Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e
Ambientais
6. 30-35% de Ocupação Máxima de Salas de
Aula, Laboratórios e Anfiteatros etc.

Completo
Atividades presenciais
Administrativas
Acadêmicas e
da CECI/DeDIC
Período 4 (2 semanas - 80% AAd+50%
AC)
1. Retorno gradual gerenciado pelas
Unidades/Órgãos de 80% dos
trabalhadores, sob rodízio, com aumento
proporcional do RU, transporte fretado e
transporte no Campus. Mantendo lotação
máxima de 50%
2. Retorno de 60% das crianças atendidas na
CECI/DeDIC
3. Retorno de 50% dos alunos de Graduação
e Pós-graduação
4. Mantido o Distanciamento social (1.5 m)
5. Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e
Ambientais
6. 30-35% de Ocupação Máxima de Salas de
Aula, Laboratórios e Anfiteatros etc.

Período 5 ( 2 semanas 100%
AAd+100% AC) **
1. Retorno gradual pelas Unidades/Órgãos de
100% dos trabalhadores, bem como das
atividades do RU, de transporte fretado e
transporte no Campus. Mantendo lotação
máxima de 50%
2. Retorno de 100% das crianças atendidas
na CECI/DeDIC
3. Preferencialmente, retorno nesta dada de
trabalhadores com vulnerabilidades.
4. Retorno de 100% dos alunos de Graduação
e Pós-graduação
5. Mantido o Distanciamento social (1.5 m)
6. Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e
Ambientais
7. 30-35% de Ocupação Máxima de Salas de
Aula, Laboratórios e Anfiteatros etc.

Retorno Gradual de *20% dos trabalhadores a cada 15 dias
**Retorno dos trabalhadores com vulnerabilidades à COVID-19 (mantendo-se 60% ou mais de isolamento social)

Detalhamento das Medidas de Retomada das Atividades na Graduação
(Fase 2)
Fim do 1º. Sem
Das Atividades
Acadêmicas

Retorno Progressivo das
Atividades Acadêmicas

Período 3 e 4 (4 semanas)
1. Manter e estimular atividades remotas até final do semestre,
incluindo as avaliações;
2. Identificar alunos em semestre final da graduação no meio de ano;
3. Buscar disciplinas complementares aos seus currículos;
4. Promover a defesa remota de TCC;
5. Estudantes em estágio obrigatório avaliar a possibilidade de
conclusão;
6. O mesmo para alunos da área da saúde – em internatos;
7. Estabelecer em 50% as atividades presenciais necessárias em
disciplinas práticas e laboratoriais;
8. Estabelecer entre 25-50% as atividades presenciais necessárias
para ingressantes;

Período 5 e 6 (4 semanas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demais disciplinas com maior demanda de atividades presenciais
(até 50% de tempo);
Estágios curriculares nas escolas – Licenciaturas;
Identificar estudantes dos semestre intermediários, com disciplinas
com carga intermediária presencial (25-50%);
Demais disciplinas práticas, com menor tempo de demanda
presencial (até 50%);
Presença no campus para provas finais;
Disciplinas com carga horária < 25% de atividades presenciais;
Estágios curriculares nas escolas – Licenciaturas;
Demais disciplinas práticas, com menor tempo de demanda
presencial;

Retomada prioritária (Sec. Estadual de Educação):
•
Estudantes em semestres finais para conclusão do curso; estudantes da área da
saúde; e ingressantes.
(* mantendo-se 60% ou mais de isolamento social)
•
Disciplinas práticas e estágios.

Medidas de Retomada das Atividades na Graduação
(Fase 3)
Retorno Progressivo das
Atividades de Extensão e Eventos

Fim do 2º. Semestre
Das Atividades
Acadêmicas

Período 8

1. A Universidade deverá continuar com campanhas para manter os hábitos de higiene adquiridos durante essa crise além
das citadas orientações ao distanciamento social;
2. Conforme definição recente, o uso de máscaras caseiras será recomendado em ambientes fechados, como bibliotecas, salas de aula
bem como ambientes coletivos;
3. A Força Tarefa também recomenda a continuidade do acompanhamento e do estudo de dados, implantadas durante a pandemia, como
um sistema de compartilhamento entre as instancias municipais e estaduais, para propiciar o controle da cadeia de infecção,
através de aplicativos que respeitem a privacidade dos dados;
4. Adicionalmente, que haja a expansão da testagem da comunidade acadêmica, e reforçando o diagnostico precoce de casos residuais e
o sistema sanitário local;
5. A fase três compreenderá a abertura dos espaços para eventos, a retomada das atividades de extensão universitária, a permissão da
mobilidade de professores, alunos e visitantes, e caso seja de interesse, o retorno a defesas presenciais de dissertações e teses.
(* mantendo-se 60% ou mais de isolamento social)

Tendo em conta a possibilidade de recrudescimento da infecção:
a. Vírus continuará circulante na Comunidade e no Brasil
b. A grande capacidade infectante do novo Coronavirus
c. A predição de últimos casos da COVID-19 no Brasil ocorrerem
em 12/2020
Fim do 2º. Semestre
Das Atividades
Acadêmicas

1. Manter e estimular a continuidade das atividades remotas até final do 2º. semestre,
Incluindo as avaliações;
2. Manter Programa de testagem para a COVID-19 dos sintomáticos na comunidade universitária;
3. Manter Programa de continuidade e estímulo à vacinação de gripe para a comunidade;
4. Manter o Distanciamento social (1.5 m) em salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, refeitórios,
fretados e coletivos etc.
5. Em caso de Atividades Presenciais Manter Cuidados Sanitários Pessoais e Ambientais e,
30-35% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, Laboratórios e Anfiteatros etc.

Atividades de Pós-Graduação stricto sensu
1. Os exames de qualificação agendados até o final do Período 4 podem ser realizadas, totalmente por meio
remoto, com uso de tecnologia disponível. Orientações adicionais serão repassadas pelos programas aos
envolvidos.
2. Defesas de Dissertações e Teses agendadas até o final do Período 4 deverão ser realizadas integralmente por
meio remoto. Neste sentido, é recomendado a utilização de plataformas abertas, para que a defesa tenha
caráter público, podendo ser acompanhada por quem de interesse. Durante os Períodos 5 e 6, as defesas
poderão ser feitas, caso desejado, integralmente da forma remota. Neste caso, os membros externos à UNICAMP
deverão participar de forma remota.
3. É estimulada a continuidade do uso de tecnologias on line para o cumprimento de disciplinas eletivas ou
compulsórias durante todo o ano de 2020. Sugestões de tecnologias e tutoriais podem ser consultados em:
https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/
4. Os Editais de processo seletivos deverão ser adequados pelas respectivas CPGs.
5. O funcionamento administrativos dos Programas, Cursos e CPGs deverão seguir as linhas gerais proposta nos
termos deste Plano

Concursos e Olimpíadas

Vestibular
Unicamp
Vestibular
Indígena
Edital ENEMUnicamp
Vagas Olímpicas

• Os calendários poderão ser ajustados a
depender do quadro da pandemia e do
funcionamento das redes escolares.

Condições

• Eventuais alterações no calendário do
ENEM podem significar mudança das
datas do Vestibular Unicamp e do
Vestibular Indígena.
• Qualquer alteração do calendário de
provas e inscrições será realizada a partir
de uma decisão do CRUESP, envolvendo
as demais universidades paulistas e seus
respectivos vestibulares.
• As provas serão realizadas valorizando
mais competências e habilidades das
diferentes áreas do saber escolar.

Cumprir as orientações sanitárias quanto a
distância segura entre os candidatos.

Evitar grandes aglomerações: distribuição dos
inscritos por mais escolas.

Cuidados
Uso de máscaras e disponibilização de álcool
gel nos espaços de provas

As localidades das provas serão definidas
conforme a condição sanitária de cada Estado
ou município.

Recomendações da Força-Tarefa
1.

Campanhas internas de conscientização e responsabilidade individual e coletiva acerca de hábitos de higiene
adquiridos durante a pandemia, com orientações e ativa supervisão do distanciamento social;

2.

Uso de máscaras caseiras em ambientes fechados, como bibliotecas, salas de aula bem como ambientes coletivos;

3.

Lavagem frequente de mãos, disponibilidade de álcool gel;

4.

Limpeza frequente dos ambientes de ensino, laboratórios e administrativos se impõem e cuidado sanitário dos
resíduos.

5.

Expansão de testagem da comunidade acadêmica, promovendo o diagnóstico precoce de casos de infecção
assintomática;

6.

Acompanhamento por vigilância intensiva de casos identificados entre a comunidade acadêmica por equipe da
instituição, com orientação imediata de ações de controle de disseminação da infecção;

7.

Continuidade do acompanhamento e estudo de dados regionais, num sistema de compartilhado com as instâncias
municipais e estaduais, através de aplicativos que respeitem a privacidade dos dados;

Ainda,

tendo

este

Plano

Geral

como

base,

8. Cada Unidade e órgão deverá propor um Plano detalhado a
ser cumprido ao longo de 2020, que para as atividades
administrativas ou para as atividades acadêmicas.

