
	
Comitê Acadêmico na pandemia da COVID-19 

BOLETIM Nº 08 – 12/05/2020	
__________________________________________________________________________ 

Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19, 
realizada através de Webconf em 12 de maio: 
 
1. Foi publicado no dia 11 de maio de 2020 o decreto nº 3702 pelo Prefeito do município que 

determina o uso obrigatório de máscaras no âmbito do município a partir do dia 13 de maio. 

 

 2. A Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio elaborou comunicado oficial 

esclarecendo sobre as mensalidades e garantindo a continuidade do semestre letivo em todos os 

cursos do UNICERP e EASFP. Destaca-se que no comunicado, a FUNCECP informa que criou 

uma comissão para avaliar individualmente as demandas dos estudantes que se sentirem 

prejudicados devido a pandemia de COVID-19. 

 

3. O UNICERP informa que o atendimento e os serviços oferecidos pelo Setor Financeiro terão 

alterações a partir do dia 13/05/2020. De segunda à sexta-feira ocorrerá de 13 às 16 horas e das 

17 às 21 horas afim de atender a demanda.  

 

4. O Comitê Acadêmico da COVID-19 orienta que o atendimento ocorrerá com redução da 

capacidade de atendimento presencial e durante a permanência no setor, é necessário o uso da 

máscara. Ressalta-se que o uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser 

implementada junto, e não em substituição, com as demais medidas recomendadas pelo 

Ministério da Saúde como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das 

mãos visando interromper o ciclo da COVID-19. 

 

5. O Comitê Acadêmico da COVID-19 orienta aos colaboradores do UNICERP, FUNCEP e 
EASPF sobre os cuidados com as máscaras de tecido: 

• O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, 

amigos e outros. 

• Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para 

minimizar os espaços entre o rosto e a máscara. 

• Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma 

reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar. 

• Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique ajustando a máscara 

na rua. 



	
 

 

 

• Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a 

máscara. 

• Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de tocar na parte 

da frente. 

• Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) 

por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 

partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável). 

• Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão. 

• Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão. 

• A máscara deve estar seca para sua reutilização. 

• Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em saco plástico. 

• Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade ou a cada duas horas. 

Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano. 

• Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade 

comprometida. 

• Aos sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser feita. 

  

 

 

 

 

	

 


