
 

 

 

  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

Campus I, BR 285, Km 292,7, Bairro São José, Passo Fundo/RS – CEP 99052.900 
Telefone: +55(54) 3316.8109 – fupf@upf.br – www.upf.br 

CNPJ: 92.034.321/0001-25 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E 

CONTROLE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 

 

ETAPA IV - Plano de retorno gradual às atividades presenciais, em vista da 

operacionalização do segundo semestre letivo de 2021 

 

Documento complementar à Etapa IV, concernente ao segundo bimestre de 2021/2 

 

Como disposto na Etapa IV do Plano de Contingência para a prevenção, 

monitoramento e controle do novo coronavírus – Covid-19, fez-se a previsão de, ao 

término do primeiro bimestre letivo de 2021/2, reavaliar o cenário interno e externo, no 

que tange às opções adotadas pela Instituição para a condução das atividades acadêmicas, 

em vista da conclusão do semestre letivo.  

Na Universidade de Passo Fundo, em reunião do Conselho Universitário 

realizada no mês de setembro, deliberou-se pelo retorno presencial às atividades 

acadêmicas, a partir de 04 de outubro, para todos os cursos de graduação vinculados aos 

campi I e II, em Passo Fundo.  Os demais campi, com sede em Carazinho, Casca, Lagoa 

Vermelha, Sarandi e Soledade, permanecerão no modelo híbrido vigente. 

  Neste semestre, o processo gradual de volta à presencialidade na UPF, priorizou, 

inicialmente, o retorno das atividades práticas em todos os cursos; depois, a retomada das 

disciplinas teóricas apenas para a área da Saúde, conforme Instrução Normativa nº 

04/2021.  Frente ao início do segundo bimestre de 2021/2, alcançou os demais cursos de 

graduação, nos campi I e II, em Passo Fundo. 

  A Instrução Normativa nº 05/2021/Reitoria, publicada em 17 de setembro de 

2021, orienta os procedimentos, bem como as situações de exceção ou de flexibilização 

aos estudantes que optarem por não retornar à presencialidade. Atende, ainda, à 

solicitação da comunidade acadêmica acerca da necessidade de se prever um tempo de 

adaptação para a organização e ajustes naturais à nova rotina de estudos. 
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  A retomada da presencialidade nas atividades dos cursos de pós-graduação, tanto 

Lato quanto Stricto Sensu, está atrelada à avaliação e decisão do Conselho do Programa 

de Pós-Graduação ou da coordenação do curso de especialização, em acordo com a 

Direção da respectiva Unidade e a Divisão de Pós-Graduação. Igualmente, as atividades 

de extensão nas comunidades e instituições podem ocorrer de forma presencial, desde que 

seja possível garantir as condições de segurança sanitária, mediante avaliação da Divisão 

de Extensão.  Informa-se, por fim, a projeção da realização presencial do vestibular de 

verão 2022 no mês de novembro. 

Em relação ao Centro de Ensino Médio Integrado UPF (CEMI), registra-se que, 

desde a segunda quinzena de agosto, houve o retorno de todas as turmas com total 

presencialidade, permanecendo com aulas on-line alguns poucos estudantes. A Educação 

Profissional também segue na modalidade presencial. 

Por sua vez, o Centro de Idiomas (UPF Idiomas), após realizar uma pesquisa 

interna com seus estudantes a respeito da possibilidade de retorno presencial, acolherá, a 

partir do dia 11 de outubro, mais cinco turmas em regime presencial, com alunos adultos, 

nos turnos tarde e noite, que passam a se deslocar até a Instituição. Além dessas, seguem 

em atividade presencial oito turmas de crianças e adolescentes, nos turnos manhã e tarde. 

Neste documento complementar ao Plano de Contingência da FUPF, a título de 

retomada, algumas medidas preventivas importantes nas ações diárias, no trabalho e na 

prática das atividades acadêmicas presenciais, são aqui ressaltadas: 

 

 usar máscara de proteção facial durante todo o tempo em que permanecer na 

UPF;  

 utilizar roupas e calçados de fácil higienização; 

 evitar acessórios como anéis e pulseiras; 

 trazer água, uma vez que os bebedouros dos prédios da Universidade não 

podem ser utilizados em função da pandemia; 

 seguir as indicações de fluxos de acesso e saída dos prédios; 

 ao chegar no prédio, setor, laboratório ou sala de aula, manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro de outras pessoas;  
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 evitar abraços e apertos de mãos; 

 higienizar as mãos, lavando-as com água e sabão ou com solução alcoólica 

70% antes e após realizar as atividades;  

 não compartilhar materiais com colegas; 

 higienizar os materiais utilizados antes e depois do uso; 

 manter os espaços ventilados.  

 

Nas atividades práticas e de estágio realizadas com as instituições parceiras da 

FUPF, também deverão ser observadas as recomendações de cada local.  

A aferição de temperatura corporal, desde a Etapa III, foi descentralizada e 

ocorrerá mediante demanda, nas Salas de Isolamento instaladas no Campus I, no Campus 

II e na estrutura multicampi, onde termômetros clínicos estarão disponíveis à comunidade 

acadêmica para utilização. As Salas de Isolamento estão assim localizadas: 

 

a) No Campus I: 

 ICB - I5 - sala em anexo à Secretaria 

 Agronomia - H1 - sala 905  

 FAED - Sala de Reuniões 

 CEMI - Sala 9  

 

b) No Campus II: 

 Sala dos professores 

 

c) Na estrutura multicampi: 

 Campus Carazinho - Mini-auditório 

 Campus Casca - Sala 101 

 Campus Lagoa Vermelha - Sala 103  

 Campus Sarandi - Sala 14  

 Campus Soledade - Sala 3A 
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O Centro de Ensino Médio Integrado UPF, especificamente, manterá a aferição 

da temperatura conforme protocolo institucional já divulgado à comunidade escolar.   

O COE-E da FUPF referenda, neste momento, os anexos inseridos ao Plano de 

Contingência – Etapa I, com o detalhamento de EPIs, a partir dos cenários de prática; 

com as determinações para desinfecção e protocolos de prevenção, entre outros. 

Ressalta-se, por fim, que funcionários, professores e alunos que estiverem 

apresentando sintomas gripais ou forem contatos domiciliares de casos suspeitos ou 

confirmados não deverão comparecer às atividades presenciais, observando os fluxos 

divulgados à comunidade. Se houver casos suspeitos em atividade na Instituição, os 

mesmos devem informar ao seu professor ou supervisor do setor para serem conduzidos 

a uma Sala de Isolamento, quando necessário, e, posteriormente, orientados e 

encaminhados à rede de saúde.  

 

Dúvidas podem ser esclarecidas com o Setor de Medicina do Trabalho, pelos 

contatos que seguem:  

 De segunda a sexta-feira, das 7h45min às 17h30min: (54) 3316-8149, 3316-

8150 ou 3316-8301  

 E-mail: sesmt@upf.br 

 

No site da Instituição, www.upf.br/coronavirus, estão todas as informações sobre 

as medidas necessárias e adotadas, para as quais se requer, da comunidade acadêmica, 

constante zelo e atenção.  

 

 

Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação 

da Fundação Universidade de Passo Fundo 

Em 04 de outubro de 2021 

 


