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As Cerimônias de Colação de Grau dos Formandos do UNICERP, em detrimento da pandemia de Coronavírus 

(COVID-19), serão realizadas de acordo com os procedimentos descritos neste protocolo. 

A iniciativa tem caráter educativo e, sobretudo, preventivo, levando em consideração o cenário atual e 

seguindo as recomendações de autoridades de saúde para conter o aumento de casos da COVID-19, doença 

causada pelo SARS-CoV-2. 

As ações descritas neste documento obedecem a protocolos e padrões nacionais e internacionais e o seu 

devido cumprimento é exigido para todos os participantes da solenidade.  

 

1 . ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao sair de casa: 

a) Evite o uso de bolsas e mochilas, leve apenas os objetos de extrema necessidade. 

b) É recomendado que não seja feita a utilização de maquiagem, mas caso haja, que seja leve, com a 

menor quantidade de produto possível, para não interferir na vedação da máscara. 

c) É recomendado que aqueles que tenham barba, a mantenha o menor possível, aparada, para não 

interferir na vedação da máscara. 

d) É recomendado não utilizar adornos (tais como pulseiras, anéis, cordões, relógios, etc.), pois podem 

ser fontes de contaminação e necessitam de constante higienização. 

e) Lave as mãos com água e sabão sempre. 

f) A máscara de proteção é de uso OBRIGATÓRIA durante todo o evento e permanência nas instalações 

do UNICERP, devendo-se evitar tocar em sua superfície externa. 

g) Carregue consigo álcool em gel 70% caso precise realizar a higienização das suas mãos no caminho 

até o local da solenidade. 

h) Em caso da utilização de transporte público coletivo, evite encostar em superfícies, mantenha o 

distanciamento de 1,0m, 1,5m à 2,0 m das outras pessoas e mantenha-se próximo às janelas abertas. 

i) Evite o compartilhamento do transporte com outras pessoas. 

j) Não toque os olhos, o nariz e a boca com as mãos sem a devida higienização.  

 

1.2 Orientações complementares: 

a) Todos as instalações deverão ser mantidas ventiladas. 

b) O ambiente destinado a realização das Cerimônias de Colação de Grau dos Formandos do UNICERP, 

será no Rotary Brumado dos Pavões.  
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c) É indispensável a disponibilização de álcool gel para que todos os presentes e em todos os ambientes 

onde a solenidade se fizer presente.  

d) A empresa responsável pelas fotos e filmagens será responsável pela higienização da sua 

estação/bancada/mesa e, ainda, pela higienização dos equipamentos de trabalho, que deverá ser 

realizada, obrigatoriamente, com álcool líquido 70%, no início e no fim do turno de cada 

trabalho/atividade e, sobretudo, nas trocas de pessoas e de grupos a serem fotografados. 

e) A empresa responsável pelas fotos e filmagens deve fornecer álcool em gel 70% para o público que 

frequentará os espaços destinados às fotos e filmagens. 

f) Deve ser evitado ao máximo, durante toda a estadia nas dependências da solenidade, o contato físico 

de qualquer natureza. Assuma uma conduta amigável, mas sem contato físico. 

g) Todos os participantes da solenidade devem obedecer a etiqueta respiratória orientada: cobrir a 

boca com antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar; evitar tocar olhos, nariz e boca com as 

mãos sem a devida higienização. 

h) Os bebedouros estarão interditados, sendo proibido o seu uso direto. Estes aparelhos também serão 

higienizados frequentemente, com atenção especial as superfícies de amplo contato. Traga de casa 

e utilize seu próprio recipiente ou algum descartável para se hidratar. 

i) É indispensável o uso de máscara durante TODA A PERMANÊNCIA na solenidade. 

j) Não faça o uso de itens compartilhados, como canetas, ficando proibido o compartilhamento de itens 

pessoais.  

k) O uso dos sanitários está condicionado à observância de todas as regras de higienização e combate 

à COVID-19. 

 

2. ACESSO E FLUXO DE PESSOAS 

a) O acesso ao local da solenidade, será realizado único e exclusivamente, mediante através de 

apresentação de convite expedido pelo UNICERP e disponibilizado pelos formandos, na entrada do 

evento, para que haja o mínimo de pessoas possível dentro do local, dispondo-as em distanciamento 

adequado. 

b) Ao acessar as dependências, todos os presentes terão suas temperaturas aferidas na entrada. 

c) Caso o participante apresente sintomas, é recomendado que procure uma Unidade de Atenção 

Primária (Posto de Saúde) ou Rede Particular, e a sua participação no evento não será permitida.  

d) Uma vez no local do evento, recomenda-se a higienização das mãos com água e sabão e, 

posteriormente, com álcool gel 70% disposto no local. 

  

3. AMBIENTES EM GERAL 

Autoridades/Técnicos/Seguranças/Profissionais de empresas de foto/vídeo: 

3.1. Os colaboradores e toda a equipe responsável pelo evento DEVEM: 

a) Fazer a higienização das mãos com água e   sabão e álcool gel 70%. 

b) Levar o mínimo de materiais necessários para a realização das atividades. 

c) Higienizar as mãos com álcool, antes e após a realização de cada ação. 
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d) Será proibido o compartilhamento de materiais e equipamentos, que devem passar por higienização 

antes de cada uso. 

e) É imprescindível que todas as autoridades e equipes do evento sigam as regras e demarcações de 

fluxo no palco e demais ambientes para evitar o contato físico. 

 

3.2.  Os alunos, participantes e convidados DEVEM: 

a) Beber água antes, para evitar interrupções. Se possível, carregar consigo suas próprias garrafas de 

água. 

b) Ir ao banheiro antes da atividade, para evitar interrupções. 

c) Fazer a higienização das mãos com água e sabão e álcool. 

d) Levar o mínimo de materiais possível. Será PROIBIDO o compartilhamento e trocas de materiais e de 

objetos entre alunos e convidados. 

e) Será entregue 01 (uma) garrafa de água para cada formando durante a realização do evento. 

f) É imprescindível que os formandos sigam as regras e demarcações de fluxo no palco e ambiente em 

geral para evitar o contato físico. 

g) Faz-se PROIBIDO o cumprimento por contato físico entre os formandos e a mesa diretiva. 

h) É proibido o compartilhamento de materiais e equipamentos, e os mesmos devem ser higienizados 

antes de cada uso. 

i) Durante as fotos e filmagens, ao término do evento, só será permitida à realização de poucos grupos 

por vez, desde que todos estejam paramentados de forma devida. Após, TODOS devem se 

encaminhar para a saída de forma organizada. 

 

3.3. Prestação de serviço externo: 

a) A empresa responsável pelas fotos e filmagens deve realizar a higienização de todos os materiais 

utilizados na sessão. 

b) As atividades de fotos e filmagens serão realizadas apenas no local indicado. 

c) As becas devem ser de uso individual (uma beca por formando). Fica proibida a (re)utilização sem 

higienização em sessões posteriores ou o compartilhamento da beca na mesma sessão com outros 

participantes. 

d) A empresa fotográfica deve demarcar o local de espera dos participantes da sessão, respeitando as 

orientações feitas protocolo, referente a distanciamento e demarcações de fluxo.  

e) SÓ SERÃO PERMITIDAS FOTOS EM GRUPOS (MAIS DE 2 PESSOAS) SE TODOS ESTIVEREM 

DEVIDAMENTE PARAMENTADOS. 

f) Será permitido retirar a máscara somente no momento das fotos INDIVIDUAIS, desde que seja 

respeitada a distância mínima OBRIGATÓRIA de 1.5m à 2.0m do fotógrafo/cinegrafista/aluno e 

ambos estejam SOZINHOS no ambiente. 

 

4. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

4.1. O equipamento de proteção individual (EPI) é utilizado para proteger o profissional.  
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a) Máscaras 

 Usar a máscara. 

b) Protetor Facial (face shield) 

 Deve utilizar um protetor facial (face shield) para proteger a máscara, minimizando a 

contaminação da máscara e o restante do rosto. O protetor servirá para permitir a aproximação 

quando se fizer necessário. 

 

4.2.  Equipamentos de Proteção Individual Geral para uso de Alunos/Convidados/Autoridades/Prestação 

de serviços externos – EPI’s: 

a) Máscara de tecido ou descartável. 

b) Luvas descartáveis (se necessário). 

 

4.3. Equipamentos de Proteção Individual Geral para uso de Seguranças – EPI’s: 

a) Máscara de tecido ou descartável. 

b) Protetor facial (face shield) 

c) Equipamentos de uso não descartáveis deverão ser higienizados com álcool gel 70% após a utilização. 

 

É OBRIGATÓRIO o uso de máscara de proteção, para TODOS OS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE 

COLAÇÃO DE GRAU, durante TODO o período de permanência na solenidade, não sendo permitido a sua 

retirada em momento algum, com exceção das fotografias e filmagens individuais. 

 

5. PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO 

A sequência de paramentação e retirada de EPI’s dever ocorrer na seguinte forma: 

a) Máscara (colocar pelos elásticos) > Protetor facial. 

b) Se necessário realizar o ajuste da máscara ou viseira, realizar a higienização das mãos com água e 

sabão e álcool gel 70%. 

c) Remover a proteção facial de trás para frente > Remover o respirador de trás para frente pelos 

elásticos sem nunca tocar na sua face externa.  

d) O protetor facial deve ser higienizado ao final de cada turno, podendo ser higienizado nos intervalos 

das atividades. 

e) Lavar as mãos antes de colocar e após retirar os EPI’s. 

f) Com exceção dos descartáveis,  os EPI’s devem ser higienizados regularmente. 

 

6. DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES 

a) Toda desinfeção deve ser precedida de limpeza prévia. 

b) Todo colaborador responsável da limpeza deverá receber orientação prévia. 

c) Todos os ambientes utilizados nas sessões de fotos e filmagem devem ser limpos previamente e 

depois, desinfetados. 
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d) A higienização dos ambientes deverá incluir também a desinfecção de portas, maçanetas, 

interruptores, torneiras, corrimãos, e todos os demais locais de amplo contato, antes e depois de 

cada cerimônia. 

 

*O protocolo pode ser atualizado de acordo com o cenário epidemiológico e com o avanço do conhecimento 

científico acerca do vírus e da COVID-19. 
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