Comitê Acadêmico na pandemia da COVID-19
BOLETIM Nº 21 – 14/09/2020
__________________________________________________________________________
Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19,
realizada através de Webconferência em 14 de setembro de 2020:

1. No dia 14 de setembro de 2020 os estágios presenciais de supervisão dos cursos de
Fisioterapia e Medicina Veterinária, retornaram no UNICERP e nos estabelecimentos
conveniados com a Instituição. Todos os alunos que retornaram as atividades assinaram um
termo concordando com a volta presencial aos estágios. Retornando assim somente os alunos
que se sentiram seguros para essa volta. Todos os alunos foram orientados em situação de
risco pelo COVID-19, a apresentarem atestado médico, para afastamento das atividades
presenciais, e caso apresentem algum sintoma durante os estágios, foram orientados também
a apresentarem o atestado médico e não comparecerem as atividades. Os respectivos cursos
apresentaram um Plano de Retomada dos Estágios, os quais constam no Projeto Pedagógico
dos mesmos.

2. No dia 16 de setembro de 2020, será realizada uma capacitação online com todos os
discentes do 8º e 10º períodos do curso de Medicina Veterinária e, seus respectivos
supervisores, para conhecimento e aplicabilidade do Plano de Retomada, atendendo todas as
normas de segurança de enfrentamento da Covid-19. Inclusive, serão repassadas as
orientações do número de alunos permitido (de acordo com o espaçamento permitido) e os
horários de atendimentos no Centro de Saúde Animal UNICERP.

3. Todos os supervisores dos cursos de Fisioterapia e Medicina Veterinária, em situação de
risco pelo COVID-19, tiveram a suspensão de seus contratos mantidos e foram substituídos por
outros supervisores.

4. No dia 21 de setembro de 2020, a coordenação do curso de Fisioterapia do UNICERP
retomando os estágios, oferecerá uma palestra sobre Biossegurança aos alunos do 9º período.
O evento será ministrado pela Profa. Ma. Rafaela de Fátima Germano. Na ocasião, serão
passadas as orientações para prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por SarsCov2 (COVID 19) dentro dos serviços de saúde, de acordo com a Nota Técnica Anvisa

07/2020. Durante a atividade, serão respeitadas todas as recomendações feitas pelas
autoridades de saúde.

