
 

 

    Comitê Acadêmico na pandemia da COVID-19 

 BOLETIM Nº 62 – 08/03/2022 

_______________________________________________________________ 

Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19, 

realizada presencialmente na sala 101- 06, bloco I do Centro Universitário do Cerrado 

Patrocínio - UNICERP em 08 de março de 2022: 

 

1. No dia 07 de março de 2022, foi publicado o Decreto Municipal nº 4.034 que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 

propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no município de Patrocínio e 

dá outras providências.  

2. Neste decreto, fica desobrigado o uso de máscaras em ambientes abertos tais como 

praças, ruas, avenidas, campos de futebol, estádios, quadras esportivas abertas e 

similares mantendo-se recomendado o uso de máscaras em ambientes fechados, 

transportes públicos e áreas hospitalares sensíveis. Fica desobrigado o uso de 

máscaras em grandes ambientes fechados desde que possuam grande grau de 

ventilação e sejam amplamente arejados como academias, templos, igrejas e 

estabelecimentos análogos. 

3. Fica mantido o retorno presencial às aulas no âmbito da rede municipal de ensino 

pública e privada, abrangendo-se inclusive os Centros de Educação Infantil e o ensino 

infantil em sua totalidade e integralidade, com ocupação 100% (cem por cento) das 

salas de aula mantendo-se a obrigatoriedade e respeito às orientações e protocolos 

formulados em conjunto pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Saúde e Comissão de Análise e Avaliação para Retorno às Aulas Presenciais no 

Município de Patrocínio, especialmente as normas de distanciamento social, sendo 

obrigatório o uso de álcool em gel e todas as demais medidas de segurança voltadas 

para a proteção de professores, alunos e funcionários das escolas públicas e privadas 

do Município de Patrocínio, sendo recomendado o uso de máscara. 

4. O Comitê acadêmico do UNICERP sugere que as medidas de segurança já praticadas 

sejam mantidas, conforme descrito em decreto vigente, e até que sejam decretadas 

outras orientações, oportunidade na qual este Comitê voltará a se reunir e deliberar 

sobre o acompanhamento da situação da pandemia da COVID-19. 


