
• Devo usar máscara durante toda a aula?
Sim. Para acessar os espaços da Feevale,  o uso de máscara de proteção 
permanece obrigatório,  em tempo integral ,  cobrindo nariz e boca. Em algumas 
at iv idades,  poderá ser necessária a ut i l ização de máscara específ ica,  de acordo 
com a orientação do professor responsável .

• Haverá transpor te para a Feevale em horários normais?
O BUS Feevale está funcionando normalmente,  nos horár ios e i t inerár ios 
conforme constam no si te BUS Feevale |  Universidade Feevale.  Este transpor te é 
disponibi l izado para os estudantes que se deslocam até a Feevale de Trensurb.
O transpor te públ ico também está funcionando, sendo possível  consultar,  através 
do si te feevale.br/transpor te,  as informações sobre as l inhas e horár ios de 
ônibus municipais e de outras cidades da região que passam pelos câmpus da 
Feevale.
A Feevale contatou todos os transpor tadores de passageiros,  públ icos e privados,  
encaminhando os dados das at iv idades inst i tucionais para a retomada de todas as 
l inhas de transpor te.

• Se eu não quiser comparecer presencialmente nas aulas,
seja por ser do grupo de risco ou por não me sentir  seguro, o que fazer?
Não há mais respaldo legal para a manutenção das aulas no formato remoto, de 
acordo com a Lei  Nº 14.218,  de 13 de outubro de 2021.  Desta forma, o aluno 
per tencente ao grupo de r isco e que se enquadre no que regulamenta a 
RESOLUÇÃO REITORIA Nº 01/2021 poderá protocolar um requerimento para 
real ização de exercícios domici l iares.

• Haverá álcool na sala de aula?
A higienização das salas será real izada com frequência,  além de contarem com 
um kit  de l impeza contendo pano l impo e borr i fador de álcool l íquido 70%, caso 
haja necessidade de higienização das mesas,  notebooks e demais materiais 
ut i l izados pelo professor ou alunos.  

• Será possível compar ti lhar lanches e chimarrão em sala?
Alunos e professores poderão real izar o intervalo dentro da sala de aula,  desde 
que não se al imentem neste local ,  em função do distanciamento necessário.  Caso 
queiram fazer algum lanche ou refeição, deverão deslocar-se para as áreas 
aber tas do câmpus,  restaurantes ou espaços de convivência,  mantendo um 
distanciamento de, no mínimo, 2 metros de outras pessoas e recolocando a 
máscara assim que terminar a refeição. 
Não será permit ido tomar chimarrão, por não ser possível  permanecer em sala de 
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aula sem o uso da máscara.  É permit ido beber água, mas a máscara deve sempre 
ser recolocada. Os bebedouros de jato incl inado continuam lacrados.  Porém, em 
pontos estratégicos,  foram instalados bebedouros adequados,  em que serão 
usadas garraf inhas ou canecas individuais .

• Como se darão os intervalos?
Alunos e professores poderão real izar o intervalo dentro da sala de aula,  desde 
que não se al imentem neste local ,  em função do distanciamento necessário.  Caso 
queiram real izar algum lanche ou refeição, deverão se direcionar para áreas 
aber tas do câmpus,  restaurantes ou espaços de convivência,  mantendo um 
distanciamento de, no mínimo, 2 metros de outras pessoas e recolocando a 
máscara após a refeição. 
Os restaurantes estarão real izando atendimento, sendo possível  consultar os 
horár ios e informações atual izadas no si te feevale.br/coronavirus .  
As cozinhas,  refeitór ios e áreas de vivência da Universidade serão 
frequentemente higienizadas e mantidas constantemente venti ladas (aber turas 
de por tas e janelas) .  Serão disponibi l izados frascos com álcool em gel nestes 
ambientes.
Independentemente do local  de real ização do intervalo,  é impor tante evitar 
aglomeração, manter o uso da máscara (salvo quando forem se al imentar ou 
ingerir  bebidas) e manter o distanciamento de outras pessoas.  Para quem est iver 
fazendo uso de máscara de tecido, a recomendação é de 1  metro de distância.  
Para pessoas sem máscara,  a distância deve ser de, no mínimo, 2 metros nos 
locais de lanche ou refeição, mesmo que a outra pessoa não apresente s intomas 
gripais .

• Os espaços de al imentação estarão funcionando?
Os restaurantes e lancherias em funcionamento poderão ser consultados no si te 
feevale.br/coronavirus .  
Os refeitór ios e áreas de vivência da Universidade serão frequentemente 
higienizados e mantidos constantemente venti lados (aber turas de por tas e 
janelas) .  Serão disponibi l izados frascos com álcool em gel nestes ambientes.

• Se eu estiver com sintomas ou posit ivar para COVID-19,  o que fazer?
Estudantes que apresentarem sintomas e est iveram em at ividades presenciais no 
câmpus deverão avisar o seu professor ou coordenador,  que fará os 
encaminhamentos necessários para que o aluno seja conduzido à sala de 
isolamento e receba os primeiros atendimentos e orientações necessárias pelo 
Setor de Medicina do Trabalho da Feevale.
Os estudantes que apresentarem sintomas antes ou após a aula devem informar 
seu professor ou coordenador e,  imediatamente,  buscar atendimento médico 
especial izado.
Em ambos os casos,  os alunos devem ser afastados de suas at iv idades presenciais 
por,  no mínimo, 14 (quatorze) dias ou até que real izem exame específ ico para 
COVID-19 e apresentem resultado negativo. Neste caso, o estudante f icará 
responsável em buscar o conteúdo das aulas perdidas com os seus colegas e 
professor.  Caso haja alguma at ividade aval iat iva nesse período, o professor 
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real izará o agendamento da aval iação para o retorno do aluno.

• Há a possibil idade de escolha entre aula presencial  ou híbrida?
A Lei Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, a qual permit ia que as aulas ocorressem 
no formato não presencial ,  por meio do uso de tecnologias da informação e 
comunicação, foi  al terada pela Lei  Nº 14.218,  de 13 de outubro de 2021,  definindo 
o período let ivo de 2021 como l imite para as “normas educacionais excepcionais” 
previstas na lei .  Sendo assim, não havendo mais amparo legal para manutenção 
das aulas s íncronas,  a Feevale comunicou a comunidade acadêmica em novembro 
de 2021 sobre a obrigatoriedade do retorno presencial .  Vale lembrar que todas as 
inst i tuições de ensino superior fazem par te do sistema federal  de ensino superior,  
e se repor tam ao MEC e às  suas legis lação e normas,  o que inclui  a Feevale.

• As avaliações ocorrerão de forma presencial  ou online?
Assim como as aulas de cursos presenciais ,  as aval iações também ocorrerão de 
forma presencial .

• Haverá abono de faltas durante o afastamento do aluno com 
suspeita/confirmação de COVID-19?
Não. Assim como para outros atestados,  não é previsto o abono de faltas,  
conforme legis lação vigente.

• Será exigido passapor te vacinal dos alunos?
Não temos instruções do estado sobre essa exigência.  Atualmente,  não há 
respaldo legal para exigir  a comprovação de vacinação dos estudantes,  em 
nenhuma idade. Se houver nova legis lação, poderá ser sol ic i tado. A Feevale conta 
com a consciência e responsabi l idade de seus estudantes,  entendendo que estar 
em um curso superior dá a dimensão a cada um do seu papel diante da 
manutenção da saúde colet iva e da economia da região, como forma  de 
subsistência,  do trabalho e da renda de todos.

• Quais cuidados serão adotados durante as aulas?
A Feevale mantém os mesmos protocolos do segundo semestre de 2021,  com o 
uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes da inst i tuição e o 
distanciamento de 1  metro entre os estudantes sentados,  conforme 
recomendação da legis lação municipal ,  a lém da constante higienização e 
venti lação dos espaços de uso comum, disponibi l idade de álcool gel e demais 
medidas necessárias,  inclusive quanto ao afastamento de pessoas que t iveram 
contato com posit ivados,  assim como o acompanhamento dos casos junto ao 
poder públ ico. Quanto aos protocolos,  todos os estudantes podem f icar 
tranqui los,  pois esses serão seguidos à r isca.  Contudo, contamos com a 
responsabi l idade de todos para mantermos um ambiente de convivência 
saudável .


