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PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR PARA A REGULAÇÃO DA OFERTA DAS 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS NO PERÍODO DA PANDEMIA NO ÂMBITO DO DENF  

Para a elaboração desta Proposta de Adaptação Curricular foram adotadas as 

seguintes bases legais: 

Considerando a Resolução 002/CNE/CP, de 10 de dezembro de 2020 que Institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 

14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a 

serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, 

privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; 

Considerando a Ata do GT UNIR para enfrentamento ao novo Coronavírus, de 

01/03/2021 que trata do alerta para a recomendação da vacinação da comunidade 

acadêmica;  

Considerando as Resoluções UNIR 287 de 22 de dezembro de 2020 e a 301, de 26 de 

março de 2021 que dispõem sobre a continuidade do ensino remoto emergencial e 

autoriza a retomada do calendário acadêmico e da disposição do calendário acadêmico 

respectivamente:   

Neste ínterim o Departamento Acadêmico de Enfermagem adota parâmetros para a 

regulação das disciplinas Práticas Integrativas. 

As disciplinas Práticas Integrativas são disciplinas regulares e obrigatórias que vêm 

sendo desenvolvidas desde a implantação do PPC 2015 do Curso de Enfermagem e que 

compreendem o desenvolvimento de ensino prático para a aquisição de habilidades e 

competências profissionais do Enfermeiro para atuação no âmbito do Sistema Único 

de Saúde, e que são compostas por componentes teórico-práticos e práticos realizados 

em diversos cenários como laboratórios e unidades assistenciais de saúde municipais e 

estaduais para a formação do enfermeiro.  

O PPC do Curso de Graduação em Enfermagem desenvolverá as disciplinas com 

componentes de cargas horárias: teóricas, práticas e teórico-práticas. A integração de 

conteúdos das várias disciplinas ministradas por docentes do DENF ocorrerá em uma 

disciplina denominada “Prática Integrativa” de modo compartilhado. Estas serão 

oferecidas em cada período letivo com conteúdos oferecidos por meio de estratégias, 

como aulas dialogadas, aulas em laboratórios, visitas técnicas, seminários e estudos de 

caso, portfólios reflexivos, a partir de estratégias problematizadoras de ensino, que 

requerem movimentos de idas à realidade para observação; vindas à sala de aula, para 

teorização; idas à realidade, para intervenção, podendo-se utilizar também da 

plataforma Moodle. 
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As práticas integrativas, cujos conteúdos são teórico-práticos e práticos (ensino prático 

ou clínico) serão identificadas na Matriz Curricular por um asterisco e com uma 

chamada em cada final de semestre para caracterizar essa modalidade do componente 

prático como (T-P). As “Práticas Integrativas” serão desenvolvidas do II ao VIII período 

de forma interdisciplinar e/ou interdepartamental. As disciplinas compartilhadas terão, 

conforme a Resolução nº 313/CONSEA/2013, um coordenador com 2h/a semanais, 

computadas na carga horária docente.  

A hora-aula dos componentes teóricos, práticos e teórico-práticos de cada disciplina 

será desenvolvida em 50 minutos sem prejuízo do total da carga horária do curso. 

Ressalta-se que todas as disciplinas deverão ser desenvolvidas com carga horária 

distribuída ao longo do semestre letivo, cumprindo o calendário acadêmico em todos 

os períodos.  

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR apresenta 

carga horária total de 4.820 horas, sendo 1420 hs das Práticas Integrativas; 140 hs de 

componentes optativos e 200hs de atividades complementares à formação, 

integralizados em cinco (5) anos (10 períodos).  

1. DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM I (80h) 

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos de História e 

Introdução à Enfermagem, Enfermagem, Educação e Saúde e Fundamentos e práticas 

para o cuidado de Enfermagem I buscando identificar elementos relevantes a 

formação do enfermeiro. 

OBJETIVOS: Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar em enfermagem e à 

educação em saúde. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e 

integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o 

desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes 

científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as 

vivências da Enfermagem.  

PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM II (100h) 

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos 

Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem II, Matemática Aplicada à 

Enfermagem, Legislação e Ética em Enfermagem e Bases Teóricas da Gestão de Saúde 

e da Enfermagem nos Serviços de Saúde I buscando identificar elementos relevantes à 

formação do enfermeiro. 

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao 

cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma 
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visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. 

Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno 

articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de 

temas que envolvam as vivências da Enfermagem. 

PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM III (200h) 

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos 

Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem III, Bases Teórico-prática da 

Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde II, Enfermagem em Saúde 

Coletiva II, Epidemiologia, Pesquisa em Saúde e na Enfermagem e Prevenção e 

Controle de infecções relacionadas à assistência à saúde buscando identificar 

elementos relevantes à formação do enfermeiro. 

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao 

cuidar e gerenciar em enfermagem Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma 

visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. 

Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno 

articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de 

temas que envolvam as vivências da Enfermagem.   

PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM IV (240h) 

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Enfermagem 

na Atenção à Saúde do Adulto I: abordagem clínica, enfermagem na Atenção à Saúde 

do Adulto II: abordagem cirúrgica e enfermagem no processo de cuidar em urgência e 

emergência buscando identificar elementos relevantes à formação do enfermeiro. 

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao 

cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma 

visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. 

Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno 

articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de 

temas que envolvam as vivências da Enfermagem. 

PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM V (280h) 

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Enfermagem 

à saúde da mulher I, Enfermagem à saúde da mulher II e Enfermagem na Atenção à 

Saúde da Criança e do Adolescente buscando identificar elementos relevantes à 

formação do enfermeiro. 

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao 

cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma 

visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. 
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Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno 

articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de 

temas que envolvam as vivências da Enfermagem.  

PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM VI (240h) 

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Enfermagem 

na atenção Integral à Saúde do Idoso e Enfermagem no cuidado a Saúde Mental, 

buscando identificar elementos relevantes à formação do enfermeiro. 

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao 

cuidar e gerenciar em enfermagem Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma 

visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. 

Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno 

articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de 

temas que envolvam as vivências da enfermagem. 

PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM VII (280h) 

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos das 

disciplinas enfermagem em doenças tropicais e transmissíveis, enfermagem em saúde 

coletiva III e A gerência do processo de trabalho da enfermagem em gestão, rede 

básica de saúde e rede hospitalar/ambulatorial, buscando identificar elementos 

relevantes a formação do enfermeiro. 

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao 

cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma 

visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. 

Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno 

articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de 

temas que envolvam as vivências da Enfermagem.  

2. Do Amparo Legal: 

 

Resolução UNIR 287 de 22 de dezembro de 2020 

Art. 2º  

I - Possibilite o seu desenvolvimento de modo seguro, considerando as recomendações 

epidemiológicas e sanitárias nesse contexto da pandemia da COVID-19;  

II - Possibilite a orientação e avaliação de forma remota; 
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III - Sejam homologadas pelo Conselho de Departamento, especificando a forma de 

oferta, os recursos tecnológicos a serem empregados, o número de créditos 

correspondentes e a(s) forma(s) de avaliação, devendo ser divulgadas para a 

comunidade acadêmica e apensadas ao PPC.  

Art. 3º 

Os departamentos regularão a oferta dos estágios e de disciplinas práticas, bem como 

outras atividades que possam ter caráter híbrido, respeitando suas especificidades e 

observando o que estabelece o inciso I do Art. 2º.   

§ 1º Os departamentos poderão ofertar disciplinas de qualquer período, nos termos 

dos artigos 135 e 136 do Regimento Geral, por decisão do Conselho de Departamento 

ou ad referendum. 

§ 2º Os departamentos poderão optar pela quebra de pré-requisito, por decisão do 

Conselho de Departamento ou ad referendum. 

§ 3º Os departamentos estão autorizados a definir horários e turnos especiais, ou seja, 

distintos dos registrados no PPC, no que se refere às atividades previstas nesta 

Resolução.  

Resolução 301 de 26 de março de 2021  

Parágrafo único do Art 1º  

  
Parágrafo único. Os departamentos, por meio de seu Conselho, devem definir o 

percentual mínimo quantitativo de aulas/atividades síncronas para que se garanta a 

qualidade do ensino remoto, devendo publicar essas informações nos respectivos 

planos de ensino e sítios eletrônicos, respeitando as especificidades de cada disciplina.  

 
Art. 3º  

§ 4º O tempo decorrido durante o período da pandemia de COVID-19 não será 

considerado para fins decálculo do prazo máximo para a integralização dos cursos de 

graduação.  

Art. 4º 

As atividades devem:  

III - Ser homologadas pelo Conselho de Departamento, especificando a forma de 

oferta, o número de aulas extras a serem cadastradas no sistema, os recursos 

tecnológicos a serem empregados, o número de créditos correspondentes e a(s) 

forma(s) de avaliação, devendo ser divulgadas para a comunidade acadêmica, inclusive 
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nos sítios eletrônicos das respectivas unidades, e apensando-as ao Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC).  

 
Art. 5º Os departamentos poderão ofertar disciplinas de qualquer período por 
deliberação do seu respectivo CONDEP, dentro dos limites estabelecidos por esta 
Resolução.  
§1º Os departamentos regularão a oferta dos estágios e de disciplinas práticas, bem 
como outras atividades que possam ter caráter híbrido, respeitando suas 
especificidades e observando o que estabelece no Art. 4º.  
 
§2º Os departamentos poderão optar pela quebra de pré-requisito, por decisão do 
CONDEP, dentro dos limites estabelecidos por esta Resolução.  
 
§3º Os departamentos estão autorizados a definir horários e turnos especiais, ou seja, 
distintos dos registrados no PPC, no que se refere às atividades previstas nesta 
Resolução, devendo haver anuência dos discentes.  
 
§4º As disciplinas práticas e as práticas supervisionadas (estágios 

supervisionados/internatos) desenvolvidas em ambientes externos aos campi da UNIR 

podem sofrer ajuste no cronograma das disciplinas, que deverão ser registradas no 

sistema de gestão acadêmica como atividades, devidamente homologadas no 

Conselho de Departamento e Conselho de Campus/Núcleo respectivo.  

 

3. Da forma de oferta 

Serão ofertadas na Proposta de Adaptação Curricular com 100% da CH e sendo 

flexibilizadas durante a pandemia de modo seguro e híbrido utilizando-se os 

laboratórios da UNIR, plataformas digitais como o meet e salas virtuais do moodle, 

além de visitas técnicas, seminários, portifólios reflexivos, simulação; estudo de casos; 

problematização; PBL; produção de vídeos educativos; proposta de Intervenção) e 

teleatendimento utilizando-se o meet. Os movimentos de idas à realidade para 

observação; vindas à sala de aula, para teorização; idas à realidade, para intervenção 

(leia-se que a realidade será a do ambiente de simulação; dos sistemas de informação 

para a captação de dados e dos casos fictícios/reais que tratem dessa realidade na 

ausência de liberação de cenários externos pelas unidades estaduais e municipais de 

saúde). Na viabilidade de liberação de cenários externos estes poderão ser utilizados e 

avaliados sobre a adequação em interface e transversalidade com os conteúdos das 

Práticas Integrativas.   

4. Recursos tecnológicos  

Salas virtuais do moodle do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e do SIGAA em 

seu ambiente de aprendizagem. 
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5. Forma (s) de avaliação 

        O NDE propõe que as avaliações dos componentes teórico-práticos das Práticas 

Integrativas ocorram de forma processual durante todo o semestre através de 

atividades propostas pelos docentes. Cabe ressaltar que as avaliações serão realizadas 

a distância utilizando as ferramentas disponíveis no AVA/SIGAA e respeitando os pesos 

e distribuições de notas previstas nos planos de ensino.  

         As avaliações do ensino prático também serão processuais, sendo a avaliação final do 

ensino prático constante de dois momentos. O primeiro entre alunos e docentes e, o 

segundo, entre todos os docentes dos campos de prática, cuja média final será somada 

à teoria para se ter a nota da disciplina.   

6. Da proposta ao CONDEP: 

O retorno às atividades que compõem a CH das Práticas Integrativas a ser realizado em 

laboratório e cenários externos, caso sejam autorizados, fica condicionado às diretrizes 

das autoridades sanitárias, estudantes com seguro ativo e vigente; convalidação da 

liberação do uso de laboratórios e salas de aula pelo NUSAU; orientações gerais para 

biossegurança no âmbito do DENF e assinatura de termo de responsabilidade (anexos I 

e II); além da liberação dos cenários pelas unidades assistenciais municipais e estaduais 

de saúde, cujo prejuízo tornou-se maior quando da expedição pela Secretaria 

Municipal de Saúde da Portaria N.º 0122, de 13 de abril de 2021, e do Decreto Estadual 

N° 25.853, de 2 de março de 2021 ampliando a restrição a estes cenários para as 

atividades de formação do enfermeiro no âmbito do Sistema Único de Saúde.   

Destaca-se que serão oferecidas com o cumprimento de 100% de sua carga-horária e 

sua flexibilização na forma de oferta (item 2 desta proposta) não acarretará em 

prejuízo para a matriz do PPC da Enfermagem, buscando-se nesse sentido, atender às 

especificidades impostas pela pandemia às disciplinas que não se enquadram de forma 

remota e que exigem ensino híbrido e presencial.   

                                                                                         Salvo melhor juízo, esta é a proposta!  

 

                                                                                                 Porto Velho, 04 de maio de 2021   

 

 

                                                        Proposta aprovada no CONDEP, de 06 de maio de 2021  

 



8 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS DE BIOSSEGURANÇA NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO 

ACADÊMICO DE ENFERMAGEM FRENTE À PANDEMIA DE COVID 19  
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MAIO 2021   

INTRODUÇÃO 

Ao longo do ano de 2020, a UNIR, em sua responsabilidade de garantir a proteção dos 

membros de sua comunidade e familiares, a UNIR suspendeu as atividades 

administrativas e acadêmicas por meio da redução do contato interpessoal e 

exposição ao Coronavírus (COVID-19).  

No contexto da pandemia da Covid-19 em Rondônia, o Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) apresentou-se como uma possibilidade concreta para garantir a continuidade do 

processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da UNIR.  Entretanto, de março a 

setembro de 2020, a IFES não aderiu a essa modalidade de ensino para a Graduação 

por falta de infraestrutura institucional e, nesse período de sete (7) meses, buscou os 

recursos físicos e materiais necessários, além de promover a qualificação docente 

quanto ao ensino remoto, para dar sustentação adequada ao Conselho Superior 

Acadêmico (CONSEA) em deliberar sobre o retorno às aulas dos cursos de Graduação 

no sistema remoto por meio do que foi instituído na Resolução CONSEA 287, de 22 de 

dezembro de 2020. 

É importante destacar que desde o início da pandemia e suspensão das atividades 

acadêmicas pela UNIR, os docentes do DENF continuaram a desenvolver atividades de 

pesquisa, extensão de forma virtual, além da oferta via web de conferências e cursos, 

no sentido de manter a relação com os alunos do curso de Enfermagem ao longo do 

ano de 2020. 

A partir de setembro o NDE/DENF retomou a discussão da matriz curricular do projeto 

pedagógico do curso de enfermagem (PPC) e nos meses de novembro e dezembro 

provocou a discussão entre os seus membros de como planejar as atividades 

acadêmicas do curso para o ano de 2021. 

O NDE e o DENF recomendaram ao CONDEP/DENF, no início de dezembro de 2020, 

não iniciar as disciplinas do Curso naquele mês por considerarem antipedagógico o 

ensino teórico sem o componente prático pari passu, tendo em vista que a maior parte 

dos componentes curriculares apresenta caráter teórico-prático, como previsto no PPC 

do Curso de Enfermagem/UNIR, o que lhe reserva também uma modalidade de ensino 

presencial, até então não deliberado no âmbito da UNIR. Mesmo que houvesse 

condições de realizar atividades práticas nas unidades de saúde municipal e estadual, 

já que a UNIR não possui estabelecimento de saúde próprio, não teríamos condições 

de iniciar o componente prático por falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
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básicos para que os discentes e docentes pudessem ir a campo prático com um 

mínimo de segurança. Foi deliberado, então, que os docentes manteriam as atividades 

de extensão e pesquisa, além de eventos científicos, no sentido de manutenção dos 

alunos ativos na instituição e no curso. Além disto, a adoção dessa solução temporária 

demanda (ERE), capacitação docente em Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), o que a UNIR continua a promover para a qualificação dos docentes que 

aderirem a esta modalidade de ensino.  

Nesta breve linha do tempo, é bom ressaltar que em dezembro, o NDE e a chefia do 

DENF solicitaram uma reunião com a Reitora, para saber como estava a licitação dos 

EPI, no sentido de nos fornecer informações concretas para podermos planejar a 

retomada das atividades acadêmicas, para 2020-1, incluindo aulas práticas nos 

laboratórios e ensino prático nas unidades de saúde do município, além dos estágios 

curriculares supervisionados (ECS). Nesta reunião, além da reitora, também estavam 

presentes, o vice-reitor, os Pró-Reitores de Graduação, Planejamento e Administração, 

o Diretor do Núcleo de Saúde, uma estudante de enfermagem que tem assento no 

CONSEA, DENF e CONSAU, além dos docentes do NDE e Chefia do Denf (atual e eleita) 

e vice-chefe do DENF. Ao final da reunião ficou acordado que até janeiro haveria a 

entrega dos materiais que foram licitados. Caso não houvesse a entrega de todos os 

EPI em quantidade suficiente, pelo menos para o 1° semestre de 2020-1, que o DENF 

fizesse o levantamento de suas necessidades para esse período, para aquisição desses 

materiais via cartão corporativo. Até o momento, foi recebido o quantitativo de 

material, cuja prioridade será para as turmas que realizarão práticas em laboratório e 

nos cenários externos das unidades estaduais e municipais de saúde neste semestre e 

nos vindouros, sendo que para os cenários externos, O DENF está inviabilizado em 

virtude dos Decretos Estaduais revogado no atual Decreto N° 25.853, de 2 de março de 

2021 e na expedição pela Secretaria Municipal de Saúde da Portaria N.º 0122, de 13 de 

abril de 2021. No que se refere à solicitação de EPI, o DENF já entregou as instâncias 

superiores suas necessidades para os próximos semestres.  

Com o agravamento da situação pandêmica no país e no mundo, a necessidade por 

vacinação tornou-se premente, o que se percebeu em recomendações tanto do GT da 

Unir para o controle do coronavírus; publicação da Resolução CONSEA 301, de 26 de 

março de 2021; Portaria GR Nº 198, de 25 de março de 2021 e comunicado da reitora 

no âmbito do site da UNIR.  

Feito esse pequeno relato das atividades desenvolvidas pelo NDE e Chefia do DENF, 

em 2020 e 2021, passamos a refletir sobre os processos pedagógicos que constituem 

as práticas de ensino e de avaliação nas diferentes atividades acadêmicas curriculares 

do curso de Enfermagem e na atual conjuntura, com a premissa maior das condições 

de segurança já assinaladas por estudos nacionais e internacionais sobre a importância 

da vacinação.  Para sustentar o Plano de Ensino Remoto do Curso de Enfermagem 
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(PERCenf) também abrangendo as atividades em laboratórios e em cenários externos, 

o Departamento Acadêmico de Enfermagem da UNIR pautou-se nos seguintes 

documentos: 

• Lei 13.976, de 06 de fevereiro de 2020, Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, Portaria 

1030/MEC, de01 de dezembro de 2020, Portaria 1038/MEC, de 07 de dezembro de 

2020, Resolução 002/ CNE/CP, de 10 de dezembro de 2020 e Ata de 25/11/2020 do GT 

Unir para enfrentamento no novo Coronavírus; 

• Minutas aprovadas pela Câmara de Graduação - CGR - Documentos0554604 e 

0554636; 

• Parecer nº 60/2020/CPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro Elder 

Gomes Ramos – Documento 0549468; 

• Decisão da Câmara de Graduação na 190ª sessão, em 10-12-2020 – Documento 

0559273; 

• Deliberação na 110ª sessão Plenária do CONSEA, em 17/12/2020 e 21/12/2020 – 

Documento 0559035 

• Decreto Presidencial 10.139, de 28/11/2019, art. 4º, parágrafo único; 

• Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020;  

• Ata do GT UNIR para enfrentamento ao novo Coronavírus, de 01/03/2021 que trata 

do alerta para a recomendação da vacinação da comunidade acadêmica; 

• Resolução nº 287, de 22 de dezembro de 2020 e 301, de 26 de março de 2021   

 

Apresentamos no teor deste documento, normas para biossegurança no âmbito do 

Departamento de Enfermagem frente à pandemia de covid 19 observando-se os 

seguintes condicionantes:  

• Condições e os pré-requisitos para atividades presenciais com segurança;  

• Decretos estaduais e os indicadores epidemiológicos de Porto Velho– 

orientarão o momento e o ritmo da retomada de atividades presenciais, assim como 

possíveis retrocessos; 

• Vacinação de 70% da comunidade acadêmica no âmbito do Departamento 

Acadêmico de Enfermagem como recomendado pelo GT/Coronavírus da UNIR;  

• Estudantes, docentes e servidores com indicação de retorno para atividade 

presencial deverão receber orientações sobre medidas preventivas. Os estudantes 
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deverão assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade (Anexo II) para realização de 

atividades presenciais na vigência da pandemia de Covid-19. O objetivo é assegurar o 

compromisso com as medidas comportamentais de biossegurança;  

• Para servidores, docentes e estudantes em situação de vulnerabilidade para a Covid-

19 serão contraindicadas as atividades presenciais.   

 

ASPECTOS GERAIS 

 

*Na iminência da realização de atividades presenciais em laboratórios e em cenários 

externos os diferentes representantes da comunidade acadêmica como servidores, 

estudantes, docentes e profissionais terceirizados receberão, antes de qualquer 

retorno das atividades presenciais, orientações sobre as práticas a serem adotadas por 

meio de materiais didático-instrucionais informativos desenvolvidos pelo 

GT/Coronavírus da UNIR; por estudantes e docentes das Práticas Integrativas, do PET-

Saúde Interprofissionalidade; por técnicos especialistas convidados, com antecedência, 

e de forma física e remota, podendo-se desenvolver campanhas educativas para 

explicar as medidas preventivas adotadas. 

 

DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 

• Todos só adentrarão os diferentes locais como áreas comuns, laboratórios, cenários 

externos, salas de aula, somente após colocação correta da máscara, ou seja, cobrindo 

totalmente o nariz, a boca e o queixo, e que não fique folgada no rosto, especialmente 

nas laterais. 

Lembrando que a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada. A 

máscara deve ser trocada em intervalos regulares de 2 a 4 horas, caso seja a cirúrgica, 

o mesmo não ocorre com a N95, cujo prazo obedecerá às indicações do fabricante. O 

prazo será inferior quando estiverem úmidas, sujas ou causando resistência à troca de 

ar: 

• Se expostas a respingos de produtos químicos, substâncias infecciosas ou fluidos 

corporais, se deslocada do rosto por qualquer motivo ou se a parte frontal da máscara 

for tocada para ajustá-la. Para a remoção e colocação da máscara não se deve tocar na 

sua parte central. Para que a remoção ou colocação da máscara possa ser realizada 

deve-se fazer a higienização das mãos imediatamente antes e depois. Durante o uso da 

máscara não se deve tocar a face, olhos e nariz para evitar a autoinoculação. 
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• Deverão adentrar o laboratório e às salas de aula com jaleco. Para os cenários 

externos observar às diretrizes da Nota Técnica 04 da ANVISA. Revisada em 

25/02/2021. 

• Cumprimentos, saudações, aglomerações para fotos que favoreçam o contato físico 

e desrespeitem as regras de distanciamento social de 2 m devem ser evitados; 

•  Regras de etiqueta respiratória devem ser reforçadas; 

  Em respeito ao distanciamento social as cadeiras serão fixas e demarcadas com 

espaços de 2 m. A referência matemática mínima recomendada é de 15 pessoas a 

cada 50 m2;  

• Será realizada a aferição de temperatura de todas as pessoas que adentrarem as 

salas e o laboratório pela técnica do laboratório empregando dispositivo sem contato 

físico. Registro e notificação de sintomas serão realizados em caso de temperatura 

superior a 37,5ºC, assim como, de sintomas gripais;  

• Será sempre reforçado o objetivo da higienização das mãos com água e sabonete 

líquido durante 30 segundos para situações em que haja sujidade visível das mãos ao 

se adentrar o laboratório, as salas de aula e os cenários de atividades práticas; 

• Ao se utilizar sanitários atentar para a técnica correta de higienização das mãos após 

a sua utilização;  

• Será facilitado o acesso para higienização das mãos durante a permanência no 

laboratório e salas de aula do álcool gel em locais equidistantes ou nos dispenseres 

individuais.   

• Devem ser disponibilizadas e garantidas a reposição de sabonete líquido e papel 

toalha em todos os banheiros e pias pela empresa terceirizada de limpeza. Na 

iminência de falta a atividade será suspensa e a ocorrência deverá ser notificada ao 

DENF que encaminhará para o setor responsável para as medidas cabíveis;  

• É proibida a utilização de bebedouros. A recomendação é para que cada um utilize 

dispositivo próprio para tomar água, e caso, precise tomar a água deve ausentar-se do 

local onde se encontra e o faça observando-se o distanciamento;   

• Haverá orientação para manter os vasos sanitários fechados com tampo, em especial 

durante o acionamento da descarga;  

• Manter em todos os ambientes os cabelos presos e utilização de touca contribuindo 

para reduzir o contato frequente das mãos e do cabelo com o ambiente; o uso de 

calçados fechados; e adesão à campanha “Adorno Zero” (ausência de anéis, pulseiras, 

relógios e brincos a fim de se evitar áreas de retenção e contaminação, bem como 

garantir correta higienização das mãos);  
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• O compartilhamento de objetos pessoais como, por exemplo, canetas, lápis, 

calculadoras e celulares, entre outros, deve ser evitado;  

 

 

HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E SUPERFÍCIES NO LABORATÓRIO DE ENSINO, SALAS DE 

AULA E ÁREAS COMUNS  

 

• Os profissionais responsáveis pela limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies 

deverão ser treinados quanto às noções de disseminação do vírus, medidas de 

proteção para si e para os outros, revisão dos protocolos de limpeza adotados para o 

momento de pandemia quanto ao uso de produtos químicos, indicações, 

concentração, técnica de limpeza e medidas de proteção com uso correto de EPI. Tais 

protocolos e treinamento serão de responsabilidade da empresa terceirizada. As 

disciplinas que estejam desenvolvendo conteúdos respectivos à biossegurança 

poderão ser acionadas; 

• Os profissionais desse serviço devem ser orientados e supervisionados quanto ao uso 

correto dos EPI como luvas de borracha, óculos de proteção no manuseio de soluções 

químicas (pelos riscos de respingos na face), uniformes adequados, botas e/ou 

calçados fechados, preferencialmente impermeáveis, e máscara apropriada, durante 

as atividades diárias conforme risco de exposição, e disponibilizados pela empresa 

terceirizada. Em situações de intercorrências notificar o DENF que encaminhará a 

notificação ao NUSAU para as devidas providências pela empresa; 

• A higienização do mobiliário e equipamento de uso compartilhado (mesas, 

computadores, teclados, telefones etc.) deverá ser realizada com álcool desinfetante 

(específico para superfícies e ambiente), antes e após cada utilização. Utilizar álcool 

isopropílico para uso em aparelhos de informática. Para a higienização de pisos, esta 

deverá ser realizada por profissionais da empresa terceirizada utilizando- se saneantes 

a base de hipoclorito de sódio antes e após as atividades;   

Obs: Na maioria dos casos, os desinfetantes levam de cinco a dez minutos de contato 

para inativar microrganismos. Após a aplicação do produto é necessário esperar esse 

tempo para que ele faça efeito. Portanto, não é recomendada a limpeza imediata da 

superfície logo após o uso do desinfetante, dando o prazo suficiente para a destruição 

do vírus.  

*A água sanitária e os alvejantes comuns podem ser diluídos para desinfetar pisos e 

outras superfícies (com tempo de contato de 10 minutos) 
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* água sanitária: diluir duas colheres e meia de sopa de água sanitária em 1L de água  

(informação atualizada pela NT ANVISA 47) 

* alvejante comum: diluir duas colheres de sopa de alvejante em 1L de água 

(informação atualizada pela NT ANVISA 47) 

• Privilegiar a ocupação dos ambientes que propiciem ventilação abundante para 

realização de atividades didáticas ou de qualquer natureza. Manter as portas e janelas 

sempre abertas. 

• Evitar, fortemente, o uso de ar condicionado, caso seja usado, manter as portas 

abertas. As portas abertas são também indicadoras de controle tendo em vista que 

assim evita-se o contato com as maçanetas. Estas devem ser higienizadas com álcool a 

70% a cada 2 horas;    

• Nos banheiros, deverão ser disponibilizados o papel higiênico fora do box sanitário 

(para se evitar contaminação do pape higiênico), sabonete líquido e papel toalha. Os 

vasos sanitários devem ser mantidos fechados durante o acionamento da descarga;  

• O descarte de resíduos, luvas e EPI ocorrerá em sacos brancos destinados ao 

descarte de resíduo biológico dispostos no laboratório. 

DO MONITORAMENTO DE SINTOMAS GRIPAIS 

* O monitoramento de sintomas gripais deverá ser notificado ao DENF/NUSAU/DGP 

para as providências de testagem e encaminhamento para a Secretaria Municipal de 

Saúde.   

* Importante salientar que estas normas deverão ser atualizadas em razão de 

mudanças nas notas técnicas de controle da pandemia dos órgãos sanitários.  
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                                    ANEXO II   

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOBRE ATIVIDADES PRÁTICAS 

OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

Eu,_________________________________________________________________, 

RG______________________ nascido(a) em ____/____/__________, 

CPF________________     , matriculado(a) no _____ período, neste primeiro semestre 

de 2020, do Curso de ____________ do Campus __________, da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, ciente quanto à existência da pandemia declarada 

pela OMS (Organização Mundial de Saúde), da situação de emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus (Covid-19) e das consequências em relação a minha 

formação e demais responsabilidades, declaro para todos os efeitos e fins que: 

(   ) tenho conhecimento a respeito das medidas de prevenção e cuidados necessários 

para evitar o contágio do coronavírus e a sua doença Covid-19 e de outras doenças 

contagiosas nos ambientes de estágios 

 (    ) tenho plenas condições físicas e mentais de exercer as atividades de estágio junto 

aos cenários externos e laboratórios de práticas de ensino, motivo pelo qual manifesto 

a minha opção de continuar com as minhas atividades de ensino prático e em 

laboratório, e declaro que faço e farei uso regular dos equipamentos de proteção 

individual e coletiva, ciente de que são necessários para a minha proteção, conforme 

preconizado pelo Departamento de Enfermagem, e estou ciente dos riscos e da 

informação ao docente que me acompanha durante o ensino prático sobre sintomas 

gripais que posso vir a apresentar.  

(   ) decidi não participar nas atividades de ensino prático ou de laboratório, ciente de 

que a atividade continuará a ser oferecida e de que é requisito para o cumprimento 

integral do projeto pedagógico, para efeito de progressão e conclusão do curso. 

Declaro também que assumo o ônus por esta escolha e que estou ciente de que esta 

decisão poderá implicar atraso do término do meu curso.  

                                                                           Porto Velho, ____, de  _________ de  2021  

Assinatura do Estudante                                           Assinatura da Chefe do Departamento 

 


