
PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO COLÉGIO TÉCNICO DE  

COTUCA - PROPOSTA APROVADA – CONGREGAÇÃO 24 DE JUNHO 2020 

 

Considerando-se que  

 a pandemia pelo coronavírus (Covid-19) no Brasil e as ações de isolamento social e 
quarentena recomendada pela OMS e determinadas pelo Estado de São Paulo e pela 
Universidade Estadual de Campinas; 

 que o COTUCA tem aproximadamente 2 mil alunos matriculados e, que circulam em média 
650 alunos por período (manhã/tarde e noite);  

 que o COTUCA conta com 80 professores e 40 funcionários; 

 as Unidades e Órgãos tem liberdade e  co-responsabilidade com alinhamento ao Plano Geral 
da Universidade,  para seguir os seus caminhos e particularidades com o objetivo de manter 
o distanciamento seguro e precauções que minimizem os risco de alunos, professores e 
funcionários e, 

 as orientações do Grupo de Trabalho e Força Tarefa de enfrentamento a crise sanitária de 
2020 (Coronavírus) da Unicamp. 

 
Segue proposta preliminar de retorno às atividades presenciais do COTUCA. 
 
Este documento tem como objetivo estabelecer o planejamento do retorno gradativo às atividades 
presenciais no COTUCA, mitigando de forma gradual e controlada as medidas impostas para evitar o 
avanço da pandemia, priorizando a saúde da comunidade do Colégio bem como minimizar os danos às 
atividades acadêmicas,  
 
Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo: COTUCA 
 
Aspectos a destacar: 
 

 O COTUCA está funcionando em um prédio alugado, adaptado quanto às suas instalações: 
 as áreas de refeitório, área comum de estudo e biblioteca não são adequadas para garantia do 

distanciamento social mínimo (1.5 m)  
 Adaptações como instalação de pias ou lavatórios em um prédio alugado implica em mudança 

de contrato 
 Cancelar todos os pré-requisitos das disciplinas semestrais 
 Elaboração de horário em modelo alternativo e diferenciado por módulos ou blocos de 

disciplinas 
 Adotar sistema de “RECUPERAÇÃO” e não “DP” 
 Abertura do Sistema para inserção de notas, frequência e registro de atividades durante todo o 

semestre 
 A proposta de retomada das atividades acadêmicas presenciais dar-se-a APENAS às disciplinas 

técnicas práticas, estágio de enfermagem, alunos que apresentaram dificuldades de acesso 
remoto e aqueles de baixo desempenho acadêmico no período, devidamente identificados nos 
relatórios de departamento. 

 As demais disciplinas serão mantidas na modalidade remota ou híbrida, até o final do ano letivo. 
  



 
 

 
 
1. Mecanismos de informação e comunicação ágil e direta sobre a COVID-19 para a comunidade; 
2. Campanhas de divulgação junto á comunidade sobre as medidas sanitárias para retorno.  
3. Mecanismos ágeis de suprimento e compras para atender à demanda e necessidades do 

momento; 
4. Estoque de insumos necessários para o cuidado na área de saúde;  
5. “Medidas de Restrição” de acesso às portarias e secretaria de alunos ao público externo;  
6. Retomada de atividades administrativas, na forma presencial, em esquema de rodízio. 40% do 

administrativo e funcionários *exceto grupo de risco  
7. Mecanismo de orientação ao pessoal da limpeza quanto às normas sanitárias; de higienização 

periódica; uso de máscaras 
8. Programa de testagem intensiva para a COVID-19 dos sintomáticos na comunidade dos 

Colégios  
9. Medidas para garantir a higienização pessoal pela lavagem freqüente das mãos; oferta de 

álcool-gel em todas as dependências do colégio orientações para higiene pessoal; higienização 
dos ambientes, pelo menos duas vezes por período;  

10. Uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes; manter os ambientes arejados e 
ventilados. 

11. Treinamento de pessoal da limpeza e vigilância na abordagem das pessoas. 
12. Medidas de distanciamento social em bibliotecas, refeitórios, área comuns, cantina, com 

demarcação de distâncias entre as pessoas;  
13. Programa de continuidade e estímulo à vacinação de gripe para a comunidade; 
14. Definir com as Comissões a adoção de medidas específicas que respeitem as diretrizes gerais 

definidas. 
 
 
 
 
 

 
 

1. Retorno gradual gerenciado pela Unidade de 50% dos funcionários e docentes, sob rodízio. 
2. Identificação e elaboração de plano de trabalho para os alunos que tiveram dificuldade de 

acesso remoto e para as aulas práticas em laboratório  
3. Aumento simultâneo e proporcional da capacidade de oferecimento de alimentação – plano 

seguirá orientações da Administração Superior da Prefeitura do Campus  
4. Manutenção de atividades acadêmicas remotas não presenciais 

 
 

 
 
 

1. Manutenção de 50% dos funcionários, gerenciado pela Unidade, incluindo bolsistas e docentes, 
sob rodízio,  

2. Retorno dos alunos que tiveram dificuldade de acesso remoto e ou apresentaram defasagem no 
aproveitamento das atividades durante o período de afastamento.  

3. Desenvolvimento de atividades de recuperação 
4. Retorno de 50% dos alunos que possuem aulas em laboratório/disciplinas práticas (por ex.: - RA 

impar, ou a primeira metade  da lista de chamada)  
5. Manutenção de atividades acadêmicas remotas não presenciais para as demais disciplinas 
 Mantido o distanciamento social (1.5 m) 

Medidas de Preparação  à Retomada Gradual das Atividades Técnico 
FASE 0 -  4 Semanas 
Administrativas 

Medidas de Retomada das Atividades Técnico-Administrativas e docente*  
Retorno Progressivo às Atividades presenciais Administrativas (Aad)  e de Suporte + Planejamento 
Pedagógico (PP) 

 
FASE 1 - Período 1 – (2 semanas - 50% Aad e PP ) - Administrativas 

FASE 1 - Período 2 (2 semanas - 50% Aad e AC)  
Retorno  Progressivo Atividades presenciais Administrativas  e de Suporte + Planejamento 
Pedagógico (PP) + Atividades Acadêmicas (AC) 
 

 

 



 Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e Ambientais  
 50% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, Laboratórios. 

 
 
 
 
 

1. Manutenção de 50% dos funcionários, incluindo bolsistas e docentes, sob rodízio,  
2. Continuidade das atividades de recuperação.  
3. Avaliação Diagnóstica presencial; 
4. Continuidade das atividades que possuem aulas em laboratório, disciplinas práticas (50% de 

alunos) 
5. Manutenção de atividades acadêmicas remotas não presenciais para as demais disciplinas 
 Mantido o Distanciamento social (1.5 m) 
 Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e Ambientais  
 50% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, Laboratórios.  

 
 
 
 
 

1. Retorno gradual de 80% dos funcionários, incluindo bolsistas e docentes sob rodízio, com 
aumento proporcional do Restaurante (plano seguirá orientações da Administração Superior da 
Prefeitura do Campus  

2. Manutenção de 50% dos alunos que possuem aulas em laboratório/disciplinas práticas 
3. Manutenção de atendimento aos alunos que tiveram dificuldade de acesso remoto e ou 

apresentaram defasagem no aproveitamento das atividades durante o período de afastamento  
 Mantido o Distanciamento social (1.5 m) 
 Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e Ambientais  
 50% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, Laboratórios e Anfiteatros etc. 

 
 
 
 
 

1. Retorno gradual de 100% dos funcionários, sob rodízio, gerenciado pela unidade, incluindo 
bolsistas e docentes, bem como das atividades do Restaurante, Preferencialmente, retorno 
nesta dada de trabalhadores com vulnerabilidades. 

2. Retorno de 100% dos alunos de todos os cursos,  ainda em esquema de rodízio**(por ex.: - RA 
impar, ou a primeira metade  da lista de chamada com uma semana de aula presencial, outra 
semana em atividades remotas) 

 Mantido o Distanciamento social (1.5 m) 
 Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e Ambientais  
 50% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, Laboratórios, etc. 
** Para o planejamento de retorno às atividades dos alunos em sistema de rodízio prevemos: Uma 
semana para alunos(as) de RA com final par e uma semana de aulas para aluno(as) com final de RA 
ímpar ou a primeira e segunda metade  da lista de chamada) 

 
 
 
 
 

1. Sempre que possível, manter e estimular atividades remotas até o final do semestre, (incluindo 
as avaliações).  

FASE 2 - Período 3 (2 semanas – 50% AAd + AC)  
Continuidade do Retorno Progressivo das Atividades presenciais Administrativas  e de Suporte  + 
Atividades Acadêmicas (AC) 
 

 

 

 

FASE 2 - Período 4 (2 semanas - 80% Aad + 50% AC) 
Aumento do Retorno  Progressivodas Atividades presenciais Administrativas  e de Suporte  + 
Atividades Acadêmicas (AC) 
 
 

 

FASE 3 - Período 5 ( 2 semanas 100% Aad + 100% AC)  
Retorno “Completo” das  Atividades presenciais Administrativas  e de Suporte  + Atividades 
Acadêmicas (AC) 
 
 

 

Resumo das Medidas de Retomada Progressiva das Atividades Administrativas, Docentes, Técnicas  
e Acadêmicas 
Fase 2 -Períodos 3 e 4 (4 semanas) 
 
 

 



2. Identificar alunos em semestre de conclusão de curso;**  
3. Desenvolvimento dos planos de recuperação para os alunos que tiveram dificuldade de acesso 

remoto e ou apresentaram defasagem no aproveitamento das atividades durante o período de 
afastamento  

4. Promover a defesa remota de TCC;**  
5. Estudantes em estágio obrigatório: avaliar a possibilidade de conclusão;**  
6. Estabelecer em 50% as atividades presenciais necessárias em disciplinas práticas e 

laboratoriais;**  
7. Estabelecer em até 50% as atividades presenciais das disciplinas com maior demanda para 

ingressantes;** (adoção de modalidade semipresencial - até 50% de tempo)  
 
 
 
 
 

1. Demais disciplinas  teóricas com maior demanda de atividades presenciais (adoção de 
modalidade semipresencial - até 50% do tempo); 

2. Identificar estudantes na condição de DP para cumprir sua carga horária em atividades remotas.  
3. Demais disciplinas práticas, com menor tempo de demanda presencial (até 50%); 
4. Presença no Colégio para provas finais;   
 
**Retomada prioritária (Sec. Estadual de Educação): 
• Estudantes em semestres finais para conclusão do curso; estudantes da área da saúde; e 

ingressantes. 
• Disciplinas práticas e estágios.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo das Medidas de Retomada Progressiva das Atividades Administrativas, Docentes, Técnicas  
e Acadêmicas 
Período 5 (4 semanas) 
 
 

 

Considerando-se 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 

 
Recomenda-se 

1. Estimular a continuidade das atividades remotas até final do 2º. semestre, incluindo-se 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 necessidade, de acordo com as demandas das disciplinas teóricas do Ensino 

Médio e Técnico, adotar modalidade semipresencial/híbrida em até 50%, mantendo cuidados 
sanitários pessoais e Ambientais 

 
 Manutenção das campanhas para manter os hábitos de higiene adquiridos durante essa crise 

além das citadas orientações ao distanciamento social; 
 Conforme definição recente, o uso de máscaras será recomendado em ambientes fechados, 

como bibliotecas, salas de aula bem como ambientes coletivos;  
 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;  

 Adicionalmente, que haja a expansão da testagem da comunidade acadêmica, e reforçando o 
diagnostico precoce de casos residuais e o sistema sanitário local;  

 A Fase 5 compreenderá a abertura dos espaços para eventos (50% de ocupação do espaço), a 
retomada das atividades de extensão    

 

 



 
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 freqüente de mãos, disponibilidade de álcool gel;  
4. Limpeza freqüente 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. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Vanessa Petrilli Bavaresco 
Diretora Geral - Presidente da Congregação 

COTUCA/UNICAMP 
 
 
 
 
 
 


