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APRESENTAÇÃO

Em Março de 2020, a Faculdade Piaget implantou o Plano de contingência 2020 - COVID
19, que levou em consideração os acontecimentos relacionados à pandemia e a premente
necessidade de se realizar o distanciamento social, de acordo com a legislação pertinente:
Lei n° 13.979 de 2020, que estabelece as medidas de enfrentamento de emergência em
saúde pública, a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) do Ministério da Saúde e a Portaria MEC nº 343 DE 17/03/2020 Publicado no
DOU. 
Em 17 de março foram totalmente suspensas as atividades presenciais e em 18 março 2020
foram adotadas e implantadas as Atividades Remotas Monitoradas em todos os cursos da
instituição, conforme os Aditivos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos elaborados e
aprovados pelos órgão deliberativos dos respectivos colegiados e núcleos docentes
estruturantes.  Ao longo do desenvolvimento das Atividades Remotas Monitoradas a
Faculdade Piaget acompanhou as atividades desenvolvidas através de uma comunicação
sistemática e da realização de processos avaliativos Institucionais que permitissem
acompanhar o desenvolvimento destas ao longo do semestre letivo, o que permitiu um
acompanhamento contínuo das atividades e a adoção de medidas de ajustes quando foram
necessárias e culminando no cumprimento das atividades acadêmicas de forma positiva
como apontado nas avaliações institucionais realizadas. Com o anúncio do Plano de Retorno
da Educação pelo Governo do Estado de São Paulo, a Faculdade Piaget elaborou seu
Protocolo de Retomada das Atividades Presenciais de acordo com as medidas
recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo, pelos Protocolos de Segurança e
indicadores do Plano SP.  O retorno às atividades presenciais deve seguir os critérios
estabelecidos pelo Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de
maio de 2020, que tem como objetivo implementar e avaliar ações e medidas estratégicas
de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19, além do Decreto Estadual n°
65061, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades
presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19.



Além dos Decretos supracitados, outros protocolos poderão ser seguidos para a retomada
das atividades presenciais, uma vez que, diante da atual situação de Pandemia, as
informações e orientações, notas técnicas e protocolos apresentam-se de forma dinâmica,
podendo ser atualizadas a qualquer momento, sendo necessário o acompanhamento nos
canais oficiais dos governos federal, estadual e municipal.
 
Diante desta conjuntura, a Faculdade Piaget nomeou seu Comitê Gestor para Elaboração do
Protocolo de Retomada, sendo este composto pela Direção Geral, Direção Acadêmica,
Coordenadores de curso e responsável pela Administração predial da instituição. 
 
Comitê Gestor
Protocolo de Retomada das Atividades Presenciais



MEDIDAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS
INFRAESTRUTURA
MONITORAMENTO
COMUNICAÇÃO  
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Este comitê gestor discutiu e avaliou as questões envolvidas sobre o aspecto educacional,
saúde e infraestrutura e estabeleceu este protocolo para retomada das atividades
presenciais na Faculdade Piaget. Neste contexto, ressalta-se a importância do
desenvolvimento deste protocolo de segurança, bem como sua divulgação para toda
comunidade acadêmica, em especial, professores, alunos, colaboradores administrativos,
e de serviços gerais, bem como os colaboradores terceirizados e de outras organizações
que adentrarem o estabelecimento, para que conheçam as políticas e protocolos
implementados na IES. Neste contexto, e visando o comprimento de tais intenções, para
estabelecer diretrizes para construção deste protocolo de segurança e o
acompanhamento sistemático após o início das atividades presenciais, tanto em relação
aos dados oficiais do governo de estado e do município sobre os dados do Covid-19,
inicialmente o retorno das atividades presenciais deverá atender ao preconizado,
limitando a capacidade máxima da unidade em de acordo com a fase que se encontra o
município no Plano SP, considerando as fases do município, sendo reajustada conforme
deliberações dos órgãos oficiais, o acompanhamento e a monitorização permanente da
possibilidade de ter alunos/funcionários contaminados ou sintomáticos, bem como a
garantia do seguimento deste protocolo. Sendo assim, este protocolo tratará a seguir de
tópicos importantes para o esclarecimento e cumprimento das medidas de segurança que
serão necessárias para o retorno das aulas presenciais:
         



MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS

USO DE MÁSCARAS: obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção individual
(descartáveis ou de pano), mantendo a boca e o nariz totalmente cobertos, sem
deixar espaços nas laterais; durante toda a permanência na instituição. A máscara
que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida deverá ser
descartada. Quando observadas sujidades ou umidade, as máscaras deverão ser
descartadas e trocadas por uma limpa. Recomenda-se a lavagem das máscaras de
pano por meio de solução sanitizante (hipoclorito de sódio 1%).

1.
Acreditamos que o esforço deve ser empreendido por toda a comunidade institucional, e
as medidas e ações necessárias adotadas provêm as condições adequadas para o retorno
das atividades presenciais com segurança. Sendo que estas deverão ser realizadas
individualmente e coletivamente. 
 
     1.1 Medidas individuais   
Discentes, docentes, demais colaboradores e visitantes deverão respeitar: 

Imagem 1 - Erros e acertos ao usar a máscara - Fonte: http://eloimendes.mg.gov.br/erros-e-acertos-ao-usar-a-mascara/



ASSEPSIA DAS MÃOS: Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool
em gel 70% ao entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair das salas de
aula, laboratórios, banheiros, biblioteca, secretaria, lanchonete ou reprografia. Para
isso, a Faculdade dispôs totem dispersor de álcool gel na entrada do campus, além de
dispensers de álcool gel localizados estrategicamente em diversos locais da
instituição.



USO DOS TAPETES SANITIZANTES: como reforço adicional na desinfecção dos
ambientes, utilizar os tapetes instalados na entrada principal da instituição.

DISTANCIAMENTO: Em todos os espaços deverá ser respeitado o distanciamento
mínimo de 1,0m entre cada pessoa. Salas de aula, laboratórios, lanchonete, biblioteca
e reprografia receberão marcações para instruir o posicionamento e o
distanciamento mínimo das pessoas. Cumprimentos com beijos, abraços, aperto de
mãos ou qualquer outro tipo de contato físico não são recomendados.



CONTROLE DE TEMPERATURA: aferição obrigatória da temperatura corporal com
termômetro do tipo infravermelho na entrada da instituição; caso esteja acima de
37,5°C ou com qualquer outro sintoma suspeito para COVID-19, o mesmo será
orientado a retornar para sua residência e deverá monitorar sintomas e sinais e caso
seja necessário, procurar um serviço de saúde ou atendimento de telemedicina em
seu município,

ETIQUETA RESPIRATÓRIA: Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou
com o braço, e não com as mãos.



DISTANCIAMENTO: Manter o distanciamento mínimo de 1,5m. Evitar aglomerações.
Enquanto não estiverem em aula, alunos devem priorizar as áreas abertas, como o
pátio ou as sacadas dos prédios.

SEGUIR NORMAS: Seguir as normas específicas para uso de laboratório e/ou
atividades de estágio, bem como sempre que estiver no interior da instituição,

1.2 - Medidas Coletivas



2. INFRAESTRUTURA
Esta seção tem como objetivo determinar as ações e medidas de controle dos espaços
físicos do campus da Piaget, segundo as recomendações do protocolo sanitário do Plano
São Paulo (São Paulo, 2020), o Plano de Diretrizes de Retomada das Atividades do ensino
superior (SEMESP, 2020), bem como o boletim da Secretaria da Saúde do município de
Suzano. Primeiro serão apresentadas as ações e medidas gerais que devem ser adotadas
em todos os espaços físicos, seguido das recomendações e medidas específicas para
espaços que necessitem de instruções particulares.
 

Geral : 
· Em cada espaço físico serão afixados informativos destacando as principais condutas
exigidas, bem como o número máximo de pessoas que são permitidas.

·



- Dispensadores de álcool em gel serão disponibilizados em locais estratégicos do
campus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Bebedouros serão utilizados apenas para abastecimento de garrafas e/ou copos
duráveis e individuais.



· Sempre que possível, é necessário garantir a máxima ventilação natural possível nos
ambientes. Salas e corredores devem manter suas janelas e portas abertas.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
·  As superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios,
carteiras, puxadores de porta e corrimões) serão higienizadas antes do início das
aulas em cada turno e sempre que necessário, de acordo com as indicações da Nota
Técnica 22/2020 da Anvisa.
 
 
 
 
 
 



Elevadores
· Elevadores serão utilizados exclusivamente para os casos de dificuldade de
locomoção e transportando apenas uma pessoa de cada vez, exceto quando houver
necessidade de acompanhante.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banheiros 
·   Os banheiros serão higienizados antes do início das aulas, após o término de cada
período. Sera verificado a reposição de sabonete líquido, papel toalha e papel
higiênico. 
 
 
 
 
 



Biblioteca
·  Os funcionários deverão portar máscara de proteção e uso contínuo de produtos
para higienização, e uso do álcool em gel 70% a cada atendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

· Readequação do uso espaço físico, respeitando as medidas de distanciamento entre
as mesas e entre os computadores;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·  Acervo físico permanecerá fechado por tempo indeterminado, sendo manipulado apenas
pelo funcionário responsável, poderão ser feitas solicitações prévias de empréstimos
online; será possível a realização das renovações de empréstimo online. Os livros
devolvidos ao acervo passarão por período de quarentena de 05 dias corridos.



- Os serviços de referência online (as solicitações de auxílio à normalização de
trabalhos), pesquisa em base de dados, auxílio nos levantamentos bibliográficos e
fichas catalográficas continuarão ser realizados via e-mail institucional.
 
Salas de aula 
· As salas de aula seguirão um espaçamento de 1,0m de distância entre as carteiras e
o docente terá um espaço de 1,0m para se locomover na sala. Serão higienizadas
antes e após a realização das aulas de cada turno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As carteiras que não poderão ser utilizadas deverão ser isoladas e sinalizadas. Essa
medida será tomada em salas que não seja possível retirar as carteiras
sobressalentes, em face da indisponibilidade de local para realocação. 
· Caberá ao docente fazer o controle e acompanhamento dos espaços que estarão
previamente demarcados, reportando eventual inconsistência/desobediência
identificada. 
· A equipe de limpeza será orientada a manter o distanciamento e identificação do
mobiliário, evitando a descaracterização do arranjo físico estudado. 



Laboratórios
· O uso dos laboratórios deve respeitar o espaçamento de 1,0m de distância entre os
participantes (alunos, docentes e técnico). 
· Objetos compartilhados deverão ser higienizados com álcool 70% antes e após o
uso.
· Entre aulas e no revezamento de turmas todo o espaço será higienizado, bancadas,
computadores, equipamentos e utensílios.
· Os objetos pessoais deverão ser deixados nos armários disponíveis para
armazenamento fora dos laboratórios. 
· Os EPIs deverão ser utilizados de acordo com a especificidade de cada atividade.
· Orientação de não manusear celulares e bolsas, devendo utilizar os armários com
chave do andar térreo para armazenar os objetos pessoais. 
- Deve-se seguir as normas do Manual Específico dos Laboratórios.
 
Lanchonete
· Ao entrar e sair na lanchonete deve-se lavar ou higienizar as mãos com sabão ou
álcool 70%. As máscaras só devem ser retiradas no momento do consumo. 
· Demarcações no chão vão sinalizar a distância mínima de 1,0m na formação de filas.
· As mesas serão de utilização individual, o consumo deve ser feito prioritariamente
fora da lanchonete, nos espaços abertos do campus.
·Saleiros, paliteiros e recipientes de condimentos devem ser substituídos por sachês
de uso unitário.
 
Clínica de saúde
Os alunos, supervisores e pacientes serão orientados a aferir a temperatura corporal
antes da ida para a clínica de saúde e ao retornar. Se a temperatura corporal estiver
acima de 37,5°C, recomenda-se permanecer em casa e entrar em contato com
serviço de telemedicina que atende em Suzano (moradores) pelo telefone 0800 484
8001 ou procurar uma unidade de saúde do respectivo município.



Os professores/supervisores deverão aferir de temperatura das pessoas na entrada
da clínica utilizando termômetro sem contato (infravermelho). Quando forem
verificados sintomas para COVID-19 (febre, tosse, dor no corpo, perda de olfato e
paladar, entre outros) em alunos ou profissionais, os mesmos deverão ser
dispensados das atividades.
 
Cuidados importantes: 
· Higienização das mãos. Antes de iniciar e ao término de suas atividades de trabalho;
Ao terminar um atendimento e antes de iniciar um novo; Antes e após o uso do
banheiro; Após realizar a limpeza de bancadas, materiais, equipamentos; Depois de
usar o telefone ou ao tocar em qualquer objeto que não faça parte de sua atividade
naquele momento, ou verificar sujidades aparentes.
·  Não utilizar adornos (anel, brincos, pulseiras, relógios entre outros) e manter os
cabelos presos. 
· Não manusear celulares e bolsas durante a atividade. 
· Quando não for possível o distanciamento mínimo de 1,5 metro, recomenda-se o uso
de equipamentos extras, como luvas e máscara de acetato (protetor facial).



3. MONITORAMENTO
 
As ações de vigilância serão implantadas com o objetivo de identificar os
profissionais e alunos sintomáticos para adoção de medidas de prevenção adequadas
e necessárias, evitando a transmissão do vírus. Recomenda-se adotar uma vigilância
passiva, com autoavaliação dos alunos e profissionais quanto à presença de sintomas
e sinais para COVID-19. Para isso, na ocasião da retomada os envolvidos receberão
treinamento sobre COVID e sobre as medidas de higiene e uso de EPI. 
A vigilância deve ser contínua, cada colaborador deve auxiliar na vigilância e controle
das ações continuamente. Todos são responsáveis pelo cuidado com a saúde. 
Os alunos, docentes ou colaboradores que apresentarem suspeita de COVID-19 serão
orientados a monitorar seus sintomas e buscar atendimento médico via UBS, pronto
atendimento ou telemedicina (telefone 0800 484 8001). O caso deverá ser
informado à secretaria acadêmica para acompanhamento. Os casos confirmados
deverão ficar afastados das atividades conforme orientação médica.



4 . CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
 
A Faculdade Piaget realizará as capacitações e treinamentos dos funcionários
administrativos, equipes de limpeza e segurança, coordenadores de cursos, docentes
e alunos. A cada fase de liberação de atividades as equipes envolvidas serão
treinadas com relação a formas de transmissão da COVID-19, medidas de prevenção,
boas práticas de higiene pessoal e distanciamento, paramentação e
desparamentação, uso correto de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e
procedimentos gerais considerando a nova rotina de acordo com cada atividade a ser
realizada. Além disso, receberão as orientações sobre comunicação em casos de
sintomas e fluxo de encaminhamento. O treinamento será oferecido pela equipe de
saúde do comitê de gestão deste protocolo e auxiliará nas demandas que forem
surgindo ao longo do processo de retomada.



4 . COMUNICAÇÃO
 
A comunicação é peça chave para o êxito de qualquer atividade e neste processo de
implantação de protocolo de retomada faz-se ainda mais importante. Sendo assim,
está previsto o envio de informativos, regularmente, para que os alunos e
colaboradores voltem às aulas/trabalho com a consciência dos comportamentos que
devem adotar, dentro e fora da faculdade, via email e portal do aluno. 
  Além disso, banners com orientações e procedimentos serão afixados em pontos
estratégicos para facilitar o acesso e visualização : 
 
 
 
 



 - Banheiros – orientação sobre higienização das mãos;
- Ao lado dos dispensers de álcool em gel: destacando a importância do uso e como
utilizar o álcool em gel;
 
 
 
 



- Sala de aula – orientação sobre distanciamento, uso adequado da máscara, uso de
álcool em gel, evitar compartilhamento de material,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Uso de garrafa de água individual, afixado em cada bebedouro;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - Lanchonete – orientação sobre não compartilhamento de lanche e utensílios de
uso pessoal, como garrafas, copos e etc.,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - Distanciamento mínimo, lotação máxima e etc;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -  Entradas da Faculdade: detalhando procedimentos para ingresso, aferição
obrigatória de temperatura, uso obrigatório de máscara.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUIDADOS ESPECIAIS
 
PROTOCOLO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
 
A equipe de limpeza executará as suas atividades de forma padronizada. Porém,
diante da pandemia da COVID-19, foi necessária a elaboração de protocolo especifico
a fim orientar os colaboradores quanto à frequência de limpeza e higienização, dando
ênfase às áreas/itens onde ocorrem maior contato de pessoas.
 
Ambiente Acadêmico
1. Higienização das carteiras, cadeiras, mesas e demais mobílias, maçanetas,
corrimão, fechaduras, interruptores de uso comum, utilizando solução a base de cloro
ou álcool  70%. Frequência: diariamente, antes do início e após o término das aulas;
2. Higienização dos halls de entrada, bibliotecas, espaços de convivências,
laboratórios (tecnologia, química, biologia, entre outros), elevadores, balcão de
atendimento, mesas de estudos, corrimão, utilizando solução a base de cloro ou
álcool 70%. Frequência: diariamente - 03 (três) vezes por cada turno, sempre antes e
depois dos horários de maior circulação de pessoas;
 
Banheiros 
1.  Higienização e desinfecção dos banheiros com solução a base de cloro e
desinfetantes, com reposição de sabonete líquido e de papel toalha. Frequência:
diariamente – antes e após o turno de aula e sempre antes e depois dos horários de
mais movimento;
2.  Reabastecimento de dispensers de álcool em gel instalados em todos os
corredores e em áreas com maior circulação de alunos, professores e profissionais do
corpo técnico e administrativo. Frequência de reabastecimento: diariamente a cada
ação de limpeza e sempre que solicitado.
 



Áreas Administrativas
1. Higienização das salas de escritório: cadeiras, mesas e demais mobílias,
equipamentos, maçanetas, interruptores, entre outros, utilizando solução a base de
cloro ou álcool 70%. Frequência: diariamente, antes e após o expediente, e por turno
nos setores onde ocorrer troca de equipes, tais como recepção, portaria, entre
outros;
2. Higienização das copas: mesas, cadeiras, pias, bancadas, eletrodomésticos
(refrigeradores e aparelhos de micro-ondas com ênfase em suas portas e puxadores),
maçanetas das portas, entre outros, utilizando solução a base de cloro, álcool 70% e
limpadores multiuso. Frequência: diariamente, antes e após o uso em horários
estratégicos, com ênfase aos que compreendem as principais refeições;
3. Para os casos da limpeza dos telefones/teclados/botões/impressoras e demais
itens de escritório que sejam tocados com mais frequência durante o expediente,
serão disponibilizados por meio de requisição de materiais de expediente (de acordo
com a necessidade percebida pelo responsável pelo setor) como: pano multiuso,
álcool líquido 70% e borrifadores para que o próprio colaborador possa efetuar
desinfecção dos referidos itens. Frequência: Sempre que julgar necessário.
Recomenda-se que o colaborador efetue a desinfecção a cada retorno à sua sala ou,
pelo menos, 03 (três) vezes ao dia.
 



PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO - PORTARIA
 
A equipe de segurança é responsável pelo controle de acesso de todas as pessoas que
entram na instituição, seguindo os procedimentos operacionais definidos. Diante da
pandemia da COVID-19, foi necessário a elaboração de protocolo específico a fim de
orientar o distanciamento físico e a checagem da temperatura de todos os
ingressantes, como medida adicional de segurança.
 
Entradas
1. Orientar as pessoas a respeitarem o distanciamento físico de 1,0 metro, de acordo
com a demarcação realizada em cada entrada;
2. Evitar contato físico e aglomerações durante todo o trajeto;
3. Evitar apertos de mãos, abraços e outras formas de cumprimento;
4. Proibir a entrada de pessoa sem máscara. 
5. Orientar quanto ao correto posicionamento da máscara.
 
Aferição de Temperatura
1. Aferir a temperatura corporal de todos que ingressarem na instituição; 
2. Conferir a temperatura aferida e em caso de temperatura igual ou superior a 37,5º
proibir a entrada;
3. Solicitar que a pessoa procure um posto de saúde ou emergência hospitalar
imediatamente; anotar em planilha de controle. 
4. Informar a secretaria acadêmica para acompanhamento.
 



CUIDADOS ADICIONAIS 
 
Nos termos da Lei (Decreto Municipal Suzano 9458/20) é obrigatório o uso de
máscara. Estão liberados da obrigatoriedade do uso de máscaras apenas as pessoas
com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com transtornos
psicossociais, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que
as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme
declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital. Os colaboradores da
portaria são responsáveis pelos registros das ocorrências na entrada dos prédios. A
entrega do formulário será feita somente ao Administrador Predial ou Responsável
pela Secretaria Acadêmica. 
O Decreto Municipal 9458/20 dispõe que o estabelecimento deve impedir que a
pessoa permaneça no estabelecimento sem a máscara, portanto, havendo
desobediência qualquer funcionário deve orientar o imediato uso. Se o aluno não
corrigir a falha, deverá se retirar da instituição.
Ressalte-se que o paragrafo 1 do art. 1 do Decreto Nº 64.959 dispõe que o
descumprimento do disposto sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas previstas
nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 -
Código Sanitário do Estado. 
Todos os alunos e funcionários serão comunicados das medidas adotadas pela
Faculdade, cientificando que o descumprimento ensejará medidas disciplinares
previstas no Regimento. 
O Regimento Geral, nos artigos 89 e 90, dispõem sobre as medidas disciplinares
cabíveis, aos docentes e discentes respectivamente, a forma de gradação e quem
deve aplicá-las. Não obstante a aplicação de medida disciplinar, estarão sujeitos a
responsabilização criminal ou cível por qualquer dano causado, se for o caso.
 
 



Por isso, a necessidade do preenchimento de folha de registro de ocorrência que
poderá ser realizado pelo professor, coordenador de curso ou secretária acadêmica,
devendo ao final ser entregue na Secretaria Acadêmica. A depender da gravidade da
situação deverá ser arquivada no prontuário do aluno ou colaborador. 
Descumprimento por parte dos Colaboradores: Todos os colaboradores receberão
treinamento sobre procedimentos a serem adotados. Além disso, receberão, mediante
termo, a entrega de duas máscaras de tecido, reutilizáveis, de uso individual, que
configuram EPI – Equipamento de Proteção Individual. 
A obrigatoriedade do uso da máscara por configurar esta um equipamento de
proteção, sua não utilização incidirá medida disciplinar por configurar mal
procedimento, ato de indisciplina ou insubordinação, entre outros previstos na CLT.
Caso a Empresa seja penalizada, por ato exclusivo de seu empregado, poderá ser
ressarcida no valor equivalente.
 
Disposições Gerais
 
Toda e qualquer medida deve ser adotada com firmeza, mas com cordialidade e
educação, não podendo haver constrangimentos ou exposições desnecessárias.
Contudo, vale lembrar que é dever da Empresa garantir que as normas de segurança
sejam cumpridas, portanto, em casos extremos, a autoridade policial deve ser
acionada.  
O não acatamento às orientações do Ministério da Saúde, demais autoridades
sanitárias e às determinações legais dá margem a sanções penais, entre elas as que
seguem abaixo, todas do Código Penal Brasileiro:
- Perigo de contágio de moléstia grave - Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a
outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
- Epidemia - Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes
patogênicos: Pena - reclusão, de dez a quinze anos. 
 



§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.
§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta
morte, de dois a quatro anos.
-  Infração de medida sanitária preventiva - Art. 268 - Infringir determinação do
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
 
Casos Excepcionais 
 
Os Alunos que não puderem retornar ao ensino presencial poderão dar continuidade
aos estudos por meio da solicitação do Regimento Domiciliar que deverá ser
requisitado diretamente na secretaria acadêmica ou através do e-mail
secretaria@facpiaget.com.br.
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