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Retorno Seguro Unibave

 Início da aula

 As aulas iniciam no próximo dia primeiro de março em formato híbrido, 

parte presencial e parte remota. Para os ingressantes, os primeiros encontros de 

cada disciplina irão acontecer presencialmente, ou seja, a primeira semana de 

aulas acontecerá totalmente no Unibave.

 Já para os veteranos, o primeiro encontro de cada disciplina acontecerá 

de modo remoto. Para o professor poder apresentar a metodologia de trabalho 

que será adotada.

 Formato

 As aulas no formato híbrido preveem que os encontros aconteçam 

presencialmente no Unibave, com transmissão ao vivo para os estudantes que 

fazem parte do grupo de risco ou optaram por assistir remotamente.

 Turmas presenciais com previsão de mais alunos do que a capacidade da 

sala terão escalonamento de presencialidade, com semanas intercaladas.

 Os estudantes que optaram pelo formato presencial e desejarem ir para o 

virtual ou os que estão no virtual e desejarem ir para o presencial podem fazer 

uma solicitação à coordenação do curso para troca, com no mínimo 7 dias de 

antecedência.

 Disciplinas ministradas por professores do grupo de risco acontecerão 

essencialmente no formato remoto.

 Orientações gerais

 Ao chegarem no campus do Unibave os estudantes e colaboradores 

precisam ter aferida sua temperatura diariamente e não podem exceder a
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temperatura de 37,8 °C.

 Uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas, durante todo o 

período que permanecerem na instituição, incluindo alunos e trabalhadores. 

 Caso o estudante apresente sintomas de contaminação pelo Covid-19, 

não poderá acessar o espaço da instituição e buscar orientação médica 

imediatamente e informar coordenação do curso sobre o acompanhamento de 

aulas no formato remoto durante o afastamento social. 

 Os pontos de aferição serão:

 Blocos A e B: Entrada central pela escadaria em frente as coordenações.

 Bloco C: Entrada pelo estacionamento do Bloco C ao lado dos banheiros.

 Bloco E: Pavimento inferior - entrada pela lateral da rampa

                          Pavimento superior - entrada central.

 Bloco F: Pavimento inferior - entrada pela lateral esquerda

                          Pavimento superior - entrada central.

 Laboratórios Tecnológicos: Alunos e professores devem se direcionar a 

coordenação de laboratórios antes de acessar a sala.

 Laboratórios de Saúde: Alunos e professores devem se direcionar a 

coordenação de laboratórios antes de acessar a sala.

 Laboratórios de Estética / Gastronomia/ Biblioteca: Alunos e 

professores devem se direcionar ao balcão de atendimento da biblioteca antes de 

acessar as áreas.

 Centro de Recreação e Lazer /Brinquedoteca: Alunos e professores 

devem se direcionar a coordenação de laboratórios antes de acessar a sala.

 Prograd/ Coordenações de Curso: Alunos e professores devem se 

direcionar ao balcão de atendimento antes de acessar as áreas comuns.
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 Clínica de Psicologia: Alunos e professores devem se direcionar ao 

balcão de atendimento antes de acessar as áreas comuns.

 Casa da Cidadania: Alunos e professores devem se direcionar ao balcão 

de atendimento antes de acessar as áreas comuns.

 HVU: Alunos e professores devem se direcionar ao balcão de 

atendimento antes de acessar as áreas comuns.

 Fazenda Experimental: A temperatura será aferida pelo professor antes 

do início das atividades práticas.

 Centro de Vivências: A temperatura será aferida pelo professor antes do 

início das atividades práticas.

 Ao terem a temperatura aferida todos devem se dirigir diretamente para 

sala de aula e ou laboratório. Não será permitida a permanência de pessoas em 

corredores ou pontos de aglomero fora da sala de aula.

 Empréstimo de equipamentos

 O horário de funcionamento da Biblioteca Universitária é de segunda à 

sexta, das 08h00min às 22h00min e aos sábados, das 08h00min às 12h00min. 

Contatos podem ser feitos pelo e-mail: biblioteca@unibave.net ou ainda pelo 

telefone (48) 3466-5600.

 Alimentação no campus

 Não haverá período para intervalo, os alunos que desejarem realizar 

lanche, devem trazer de casa ou em algum momento da aula sair, sem 

aglomerações para comprar algo na cantina.

 Transporte

Recomendamos seguir todos os protocolos de segurança relativos a prevenção 

do Covid-19


