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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 
Como é de conhecimento de todos, em dezembro de 2019, na cidade de 

Wuhan, capital da província de Hubei (China), houve a identificação um surto 

de doença respiratória causada por um novo coronavírus, identificado como 

SARS-CoV-2.  

 

Este vírus provoca uma doença respiratória denominada Covid-19 e a sua 

rápida progressão para outros  países no mundo e sua proporção gritante e fez 

com que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarasse a Covid-19 

como uma Pandemia em 11 de março de 2020.  

 

Atualizações sobre a Covid-19 podem ser consultados em 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 . 

Ocorre que no Brasil, em janeiro de 2020, o Ministério da Saúde ativou o 

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Covid-19), com 

o objetivo de nortear a atuação do MS na emergência de saúde pública, 

coordenada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Atualizações sobre a situação, definição e número de casos no país podem 

ser consultados em h ttp://plataforma.saude.gov.br . 

A diretoria da Faculdade Máster do Pará – FAMAP sempre inovadora, ágil e 

atualizada acompanha a evolução da pandemia desde o seu início.  

CONSIDERANDO o avanço do novo coronavírus e visando antecipar o 

cenário de prevenção na faculdade e na cidade de Parauapebas, emitiu 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://plataforma.saude.gov.br/
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comunicado para os alunos sobre a suspensão das aulas presencias, aulas 

práticas em 18 de março de 2020.  

A partir daí surgiu a necessidade de elaborar um Plano de Contingência 

institucional, pois dado o cenário a rotina da instituição, bem como de todos os 

acadêmicos não seria mais a mesma.  

Foram considerados o intenso fluxo de estudantes provenientes de todos os 

municípios do Pará que a FAMAP tem polo. 

A diretoria coube a elaboração de medidas de prevenção e controle, as 

quais culminaram na elaboração do Plano de Contingência da FAMAP para o 

enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Foram trazidas 

sugestões oferecidas pelo OMS e MEC, a partir de reuniões prévias com a 

cordenação da instituição. Essa metodologia permitiu identificar, de forma 

participativa, as atividades essenciais à Faculdade e à população, contribuindo 

assim com o presente documento e com a manutenção do compromisso social 

da FAMAP com a comunidade acadêmica e de seu entorno. 

Cumpre ressaltar que visa orientar todos os polos da FAMAP, será revisado 

à medida que novos conhecimentos sejam adquiridos e que o cenário 

epidemiológico da doença se altere no município, no estado e no Brasil.  

Caso necessáio, as unidades poderão manter planos contingenciais 

próprios, alinhados com o presente documento, para necessidades específicas 

não previstas aqui, respeitando as orientações da instituição e das autoridades 

de saúde do município, do estado e do país.  

As orientações aqui previstas também serão encaminhadas e fortemente 

encorajadas junto aos parceiros da FAMAP, com vistas a contribuir com a 

redução da transmissão do vírus, bem como preservar a saúde de 

colaboradores e da população em geral.  

 

 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
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2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 
São objetivos prioritários deste Plano: 

 

a) orientar a comunidade acadêmica da FAMAP, bem como todos os 

colaboradores para manutenção de um ambiente institucional seguro e 

saudável no contexto da epidemia da Covid-19.  

b) Retorno das aulas presenciais, bem como retorno das aulas práticas e 

campo de estágio.  

c) Estabelecer procedimentos específicos para identificação das atividades 

consideradas essenciais na instituição e, para as demais, sugerir formas 

alternativas para o seu cumprimento, quando possível. 

 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
As responsabilidades sobre a elaboração e atualização constante deste 

Plano são de Comissão de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19) da 

FAMAP.  

 

As ações propostas neste documento estão em consonância com a 

legislação federal, estadual e municipal e buscam levar em conta as 

especificidades individuais e coletivas das Unidades Acadêmicas, 

Administrativas e de todos os serviços prestados pela Faculdade. 

 

 
4. ORIENTAÇÕES PARA OS DISCENTES 

 
4.1. Princípios gerais para a organização de trabalho da FAMAP.  

 

a) Identificação das atividades consideradas essenciais, propondo que sejam 

http://www.faculdedefamap.edu.br/


6 

 
 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/C LTDA – FAMAP 
FACULDADE MASTER DE PARAUAPEBAS - FAMAP 

RUA H, 309 Bairro União – Parauapebas – Pará  
CEP-68 515 000 Fones: 94-3346-7242 / 8113-6530 

www.faculdedefamap.edu.br 

 
 
 

 

mantidas em serviço presencial com o menor número de pessoas possível, 

priorizando a realização de trabalho remoto. 

b) Identificação de colaboradores com idade igual ou superior a 60 anos, que 

possuem alguma enfermidade crônica ou grave, gestantes ou lactantes, 

visando a adoção de trabalho em home office.  

c) Identificação de colaboradores possuidores(as) de outras necessidades 

decorrentes da epidemia pela Covid-19 que os obriguem ao acompanhamento 

ou supervisão de familiares sob sua responsabilidade. 

d) Organização de serviços com a adoção de regime de jornada, com turnos 

alternados de revezamento, para a melhor distribuição física da força de 

trabalho presencial, objetivando a menor concentração de pessoas no  

ambiente de trabalho. 

e) Retomada das atividades com prévio planejamento, mediante a permanente 

reavaliação do contexto da Covid-19 no município, estado e país pelo Comitê 

de Monitoramento. 

4.2. Adoção de medidas individuais de prevenção e proteção nos 

ambientes institucionais 

• Evitar qualquer tipo de aglomeração de pessoas e desenvolver as atividades 

essenciais em ambientes arejados e com boa circulação de ar, sempre que 

possível, com as portas e janelas abertas. 

• Seguir as regras de uso de máscara facial para proteção em casos de tosse e 

espirros, realizando ações que evitem a propagação de gotículas oriundas do 

aparelho respiratório. 

• Lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou higienizar com 

álcool 70% quando não houver sujidade visível. 

• Fazer uso contante dos totens de álcool em gel que estão distribuído nas 

dependências da FAMAP.  

http://www.faculdedefamap.edu.br/
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• Jamais compartilhar objetos de uso pessoal, como grampeadores, copos, 
celulares, etc.   

• Não compartilhar papéis, telefones institucionais ou qualquer tipo de objeto que 
tenha contato físico de uma pessoa para a outra.  

 
• Evitar a prática de cumprimentar com contato físico, dispensando o aperto de 

mãos ou beijos. 

• Manter-se atento e atualizado a respeito das medidas de contenção e 

prevenção da Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde que 

são fornecidas periodicamente. 

 

 
4.3. Procedimentos para colaboradores, estudantes e prestadores de 

serviços que apresentem sintomas de doença respiratória aguda ou tenha 

pessoas  nessa situação no mesmo domicílio ou ambiente de trabalho. 

• Não ir à Faculdade por, pelo menos, 14 dias, independentemente do tipo de 

vínculo com a instituição.  

• No caso de colaboradores, docentes e prestadores de serviços avisar para 

direção da instituição, apresentar eletronicamente o atestado.   

•  Estudantes devem avisar a coordenação do curso, apresentar 

eletronicamente o atestado.   

 
 

4.4. Adoção de medidas coletivas de prevenção e proteção nos ambientes 

institucionais 

• Priorizar o uso de ferramentas digitais para a realização de reuniões e 

eventos a distância. 

• As Reuniões devem ser feitas pelas por meio das plataformas digitais, como 

Teams, Google Meet, Zoom etc. 

• Evitar o uso de elevadores ou de ambientes fechados e sem circulação de ar. 
 

 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
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4.5. Viagens 

 
• Evitar ou adiar viagens nacionais ou internacionais, tanto a serviço quanto por 

cunho pessoal. 

• Viagens internacionais a serviço estão temporariamente suspensas, salvo 

exceções a serem avaliadas pela Direção da Faculdade. 

• Ao regressar de viagens internacionais ou de locais com casos confirmados 

de Covid-19, o colaborador ou aluno que estiver assintomático deverá fazer 

isolamento domiciliar por sete dias, comunicando imediatamente ao comissão 

para registro e acompanhamento dos casos.  

 

 
5. Setores e atividades essenciais da FAMAP. 

 
Ficam definidos como setores e atividades essenciais na FAMAP: 

 
a) Secretaria 

b) Recepção 

c) Sala de aula 

d) Jurídico  

e) Auditório 

f) Financeiro  

g) Biblioteca 

h) Laboratórios 

i) Os essenciais à gestão, atendimento à comunidade, infraestrutura e 

suporte administrativo etc. 

j) os de comunicação interna e externa. 

 
Os setores e atividades definidos como essenciais deverão ter suas 

atividades preservadas durante um aumento do número de casos de Covid-19.  

 

Medidas adicionais podem ser adotadas neste quadro, sendo 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
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implementadas pela Comissão de Monitoramento. 

Os(as) responsáveis pelos setores com atividades essenciais deverão 

informar a direção sobre a aplicação dos procedimentos previstos neste Plano 

periodicamente, telefone e por e-mail.  

E-mail: secretaria.famap@hotmail.com    

6. Prestação dos serviços educacionais durante a pandemia  

 

A FAMAP como sempre inovadora, ágil e atualizada, que busca o melhor 

para os alunos, após a suspensão das aulas presenciais iniciou com a prestação 

de serviços de forma alternativa – online ao vivo, o professor ministra a aula no 

dia e horário que seria a aula presencial, assim o aluno pode tirar suas dúvidas 

em tempo real.  

 

Ainda, disponibilizamos para todos os alunos devidamente matriculados o 

ambiente virtual de aprendizagem,  SAGAH BLACKBOARD, um das melhores 

plataformas de ensino do Brasil,  que auxilia na aprendizado do aluno, possui os 

recursos de realidade aumentada para os cursos da área da saúde, vídeos, 

livros, e-books, biblioteca virtual, exercícios que preparam o aluno para as provas 

do ENADE, concursos e para o mercado de trabalho.  

 

O SAGAH é uma solução educacional integrada que une conteúdo, 

tecnologia e serviços para garantir o efetivo aprendizado para seus alunos com 

maiores resultados para a sua instituição de ensino. 

 

Os conteúdos são baseados em metodologias de aprendizado ativo e 

podem ser utilizados de diversas formas, pois a produção está baseada em 

unidades de aprendizagem, fazendo com que os alunos estejam melhor 

preparados para avaliações do ENADE. 

 

Ademais, possuimos recurso de tecnologia para os alunos com deficiência 

visual, núcleo áudio visual, tudo com fito em deixar enriquecida e robusta a aula do 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
mailto:secretaria.famap@hotmail.com
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aluno.  

 

 Ainda, frequentemente tem novas publicação de livros destinados ao público 

acadêmico, técnico e profissional.  

 

Afora a multiplataforma de livros a eBooks, de aplicativos a revistas, o 

conteúdo está disponível onde, como e quando os estudantes precisarem.  

 

 A FAMAP contratou laboratórios virtuais para os cursos da área da saúde, 

mesmo durante a pandemia os alunos poderão lograr inúmeras aulas práticas sem 

de casa e consequentente em segurança, fato que não deixa o aluno prejudicado 

durante a pandemia. 

 

 Dessa forma, conclui-se que o ensino alternativo  e presencial da FAMAP é 

de qualidade, mesmo em tempos de pandemia o aluno não ficou desamparado, 

investimos em peso para que ficasse ainda melhor, ou seja, enquanto perdurá a 

pandemia a FAMAP estará amplamente preparada para prestar os serviços 

educacionais e com excelente qualidade.  

 

7. Retorno das aulas presenciais 

 

A FAMAP preza primeiramente pela vida, por essa razão que seguimos as 

instruções da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Educação, bem 

como leis federais, estaduais e municipais.  

 

Dessa maneira, após autorização de retorno das aulas presenciais pelas 

instâncias superiores, voltaremos com a rotina de aulas presenciais.  

 

Cumpre ressaltar a instituição está totalmente equipada com meios de 

segurança para agir em combate ao coronavírus, as dependências da instituição 

está  com totens de álcool em gel em todos os departamentos, placas sobre o 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
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distanciamento social, sinalização no chão para o distanciamento social, 

colaborador na porta para auferir temperatura com o aparelho infrared thermometer 

accuracy etc.   

 

Diante disso, quando as aulas presenciais retornarem, A FAMAP já estará 

preparada.  

 

Quando as aulas retornarem, os alunos que fazem parte do grupo de risco 

ou aqueles que convivem com pessoas do grupo de risco, poderão continuar 

estudando na modalidade alternativa – online ao vivo sem precisar sair de suas 

casas. 

 

Os alunos que não fizem parte do grupo de risco e que estiverem em 

condições que comparecerem presencialmente, voltarão  às aulas presenciais 

respeitando todas as medidas de Segurança expressas nesse Plano de Ações e ou 

de Contingência.  

 

A capacidade de alunos em uma única sala de aula será reduzida conforme 

decreto. 

 

Ainda, o auditório da instituição cumprirá a função de sala de aula, uma vez 

que em tempos normais comporta 200 (duzentas) pessoas. Assim, durante a 

pandemia poderá contemplar uma turma inteira.  

 

Os alunos que retornarem as aulas presenciais deverão atender o que 

consta no item “adoção de medidas individuais de prevenção e proteção nos 

ambientes institucionais”, além das medidas abaixo: 

 

1) Está devidamente matriculado no semestre 2020/2. (Obrigatório) 

3) Declaração a próprio punho de que não faz parte do grupo de risco. 

(Obrigatório) 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
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4) Apresentação de teste (não detectado/negativo) do coronavírus. 

(Importante) 

5) Para realização de aulas práticas, responsabilizar-se pelas suas 

EPIS, sendo o custo de sua inteira responsabilidade. (Obrigatório) 

6) Importante apresentar carteira de vacinação com as vacinas 

essenciais atualizadas. (Importante).  

 

Comunicamos que todos os itens acima devem ser enviados exclusivamente 

para o e-mail secretaria.famap@hotmail.com com o seguinte assunto: 

ENFERMAGEM - DOCUMENTOS PARA AULA PRESENCIAL 2020/2.  

 

 

8. Retorno das aulas práticas e campos de estágio presencial 

 

A FAMAP preza primeiramente pela vida, por essa razão que seguimos as 

instruções da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Educação, bem 

como leis federais, estaduais e municipais.  

 

Como os estágios foram suspensos pelo município de Parauapebas por 

conta da pandemia, após autorização de retorno das aulas aulas práticas e campo 

de estágio por meio de decreto municipal, os alunos retornarão os estágios. Mas, 

de forma alternativa a instituição utilizará as clínicas implantadas dentro da 

instituição como campo de estágio, como a Clínica de Psicologia, Clínica de 

Enfermagem, Sala de Triagem para alunos de Farmácia e Clínica de Nutrição, 

que foram montadas nas dependências da FAMAP exclusivamente para oferecer 

uma educação de Excelência para todos nossos Acadêmicos das áreas da Saúde.  

Oferecemos Aulas teóricas aulas práticas e Campo de Estágio oferecendo dessa 

forma sólida formação profissional. 

 

Para a realização do estágio, os alunos serão dividos por grupos de no 

máximo 12 pessoas para os ambientes menores, podendo variar de acordo com o 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
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tamanho do espaço físico, respeitando as normais técnicas e instruções das 

instâncias superiores.  

 

9. Manejo dos casos suspeitos e confirmados 

 
Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre estudantes e 

colaboradores da FAMAP deverão ser identificados, tratados e notificados de 

acordo com as orientações do Ministério da Saúde, utilizando a Rede Básica de 

Atenção à Saúde do município como referência e porta de entrada. 

As orientações para manejo e controle do Covid-19 são atualizadas 

constantemente e o documento mais recente, disponível em 

 www.saude.gov.br, deve ser consultado por todos. 

 
Colocamo-nos a disposição através do e-mail institucional: 

secretaria.famap@hotmail.com  
 

Parauapebas, 01 de julho de 2020.  

Cordialmente.  

Faculdade Máster de Parauapebas – FAMAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
http://www.saude.gov.br/
mailto:secretaria.famap@hotmail.com
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ANEXOS 
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Tutorial de como acessar a 

Plataforma Sagah, disponível em: 

https://www.instagram.com/p/B-E-

IMgJEuW/ 

 

 

http://www.faculdedefamap.edu.br/
https://www.instagram.com/p/B-E-IMgJEuW/
https://www.instagram.com/p/B-E-IMgJEuW/
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FACULDADE MÁSTER DO PARÁ – FAMAP 
Readaptada enquanto perdurá a pandemia 
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