UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM

Assunto: Plano de Retorno Consciente das Atividades Presenciais da Faculdade de
Enfermagem

Em atenção à solicitação do Ofício Circular GR nº 01/2020 de 17 de junho de 2020,
às Resoluções Resolução GR nº. 87/2020, de 10/08/2020 e GR nº. 93/2020, de 18/09/2020
e ao Cronograma de Retomada das Atividades Presenciais, a Faculdade de Enfermagem
estabelece por meio desta deliberação o Plano de Retorno Consciente das Atividades
Presenciais da Faculdade de Enfermagem:

Plano de Retorno Consciente das Atividades Presenciais da Faculdade de
Enfermagem/UNICAMP
O objetivo do plano é permitir o retorno seguro das atividades presenciais no âmbito
da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas de forma a evitar e
mitigar os riscos advindos da crise epidemiológica causada pela pandemia da COVID-19.
O planejamento do retorno às atividades presenciais leva em consideração ao
PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS apresentado pela reitoria. Adotamos o cronograma
apresentado no Quadro 01 para retomada das atividades presenciais.
Quadro 01. Processo de retorno gradual às atividades presenciais

19/10/2020 a 02/11/2020: Limitado até 20% de DOCENTE e PAEPE com
rodízio, não permitida a entrada de ALUNOS e convidados externos .

P2

03/11/2020 a 15/11/2020: Limitado até 40% de DOCENTE e PAEPE com
rodízio, não permitida a entrada de ALUNOS e convidados externos.

P3

16/11/2020 a 29/11/2020: Limitado até 60 % dos servidores +
GRADUANDOS do último ano, com restrição a demais ALUNOS e convidados
externos, apenas para atividades de laboratório previamente agendadas e
autorizadas na unidade (Limite de até 25% do total de alunos Gd, PG e
Extensão)

FASE 1

P1

FASE 2
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P4

30/11/2020 a 13/12/2020: Limitado até 80% servidores + e GRADUANDOS
do último ano, com restrição a ALUNOS e convidados externos, apenas para
atividades de laboratório previamente agendadas e autorizadas na unidade
(Limitado até 50% alunos Gd, PG (e pós-Docs) e Extensão em atividade
presencial)

P5

14/12/2020 a 03/01/2021: Limitado até 100% servidores + até 75% alunos
Gd, PG (e pós -Docs) e Extensão em atividade presencial, com restrição a
convidados externos, apenas para atividades de laboratório previamente
agendadas e autorizadas na unidade.

P6

04/01/2021 a 17/01/2021: Limitado até 100% servidores** + até 100%
alunos Gd, PG (e pós - Docs), Extensão em atividade presencial.

* Apenas atividades laboratoriais e práticas serão realizadas presencialmente pelos
GRADUANDOS, as demais atividades serão ministradas de forma remota.
** Retorno dos trabalhadores classificados em grupos de risco à COVID-19.
Entende-se por:
●

DOCENTE: Todos os professores da Faculdade de Enfermagem;

●

PAEPE: Todos os profissionais de apoio lotados na Faculdade de

Enfermagem;
●

GRADUANDOS: Alunos de graduação da Faculdade de Enfermagem;
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●

ALUNOS: Todos os alunos da Faculdade de Enfermagem, sejam de

graduação ou pós-graduação;
●

Comunidade externa: Todos os demais professores, profissionais, alunos e

visitantes externos a FEnf, exceto fornecedores, prestadores de serviço e outros
profissionais da UNICAMP.
As fases de retorno consciente as atividades presenciais foram elaboradas a partir
das orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, da
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e demais órgãos da área da saúde internos e
externos à UNICAMP.
O Plano de retorno está pautado em dois conjuntos principais de ações conforme
abaixo, e descritas individualmente a seguir:
1) Alterações estruturais no ambiente e rotinas de trabalho

1.1. Escalas de trabalho
●

As salas de trabalho estarão permanentemente com as portas e janelas abertas
para renovação do ar circulante;

●

Ficará proibido o uso do ar condicionado nas salas;

●

Não será permitida a permanência de dois docentes/funcionários/alunos na mesma
sala durante o horário de trabalho, nas fases 1 e 2;

●

Não serão permitidas reuniões presenciais com alunos para orientações;

●

Ficarão suspensas reuniões onde não houver possibilidade de distanciamento dos
participantes,

serão

priorizadas

reuniões,

aulas

e

atividades

remotas

preferencialmente;
●

Uma escala de trabalho deve ser criada de modo que todos alternem os dias de
trabalho, reduzindo a ocupação das salas, conforme combinação conveniente a
cada área, atendendo a GR 24/2020, nas fases 1 e 2;

●

Colaboradores com trabalho externo e/ou participantes de

grupos

de risco

seguirão a GR 24/2020 orientados a realizar teletrabalho, com a ciência de que
estão à disposição da empresa durante o horário de trabalho, realizando trabalho
remoto.
1.2. Refeições
●

Ocupação máxima simultânea do refeitório: 1-2 pessoas;
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●

Espaçamento de 2 metros, com demarcação de assentos;

●

Utilização das mesas e balcões com o uso de máscaras e prévia higienização das
mãos com álcool em gel para uso dos utensílios;

●

Fica proibido o uso compartilhado de utensílios da copa;

●

Cada funcionário deverá trazer o que utilizará durante as refeições;

●

Não haverá copos descartáveis disponíveis junto aos purificadores de água e
bebedouros de coluna e bombonas. Estes

equipamentos

deverão

ser

higienizados várias vezes ao dia;
●

Será proibido compartilhar alimentos e bebidas;

●

Não será permitida comemoração de dias festivos ou aniversários, evitando
aglomerações.

1.3. Rotinas de limpeza dos ambientes da FENF
Os cuidados já existentes devem ser intensificados, e serão incluídas novas rotinas,
tais como:
●

Constante higienização de maçanetas, corrimãos, mesas e balcões, dispensers de
álcool;

●

A higienização diária das estações de trabalho e telefones, bem como
disponibilização de álcool 70% e álcool em gel para os trabalhadores utilizarem com
a frequência que desejarem em suas mesas de trabalho deverá ser frequente;

●

Aumento da limpeza de áreas de circulação e superfícies durante todo dia;

●

Utilização e higienização dos banheiros: o banheiro deverá ser utilizado por uma
pessoa de cada vez, as tampas dos vasos sanitários deverão estar sempre
fechadas, recomenda-se que a higienização bucal não seja realizada no banheiro,
devido a geração de aerossóis;

●

A limpeza dos banheiros deverá ser realizada no mínimo 3x/dia pelo serviço de
higiene da Unidade.

2) Regras de Conduta nas dependências do prédio da FEnf:

1. O uso de máscaras, enquanto estiver nas dependências da Faculdade de
Enfermagem, será obrigatório (Decreto Nº 64959 de 04/05/2020 - Estadual - São
Paulo). As máscaras de tecido deverão ser trocadas a cada 2 horas se estiverem
úmidas, ou a cada 4 horas. As máscaras não utilizadas devem estar armazenadas
em sacos plásticos.
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2. Recomenda-se a utilização de face shield para as pessoas na Unidade que realizam
atendimentos a alunos/docentes/funcionários.
3. Deve-se minimizar a impressão de documentos, higienizar sempre as mãos antes de
receber ou despachar documentos, evitar o compartilhamento de canetas e
materiais de escritório e papelaria entre todos.
4. A higienização das mãos deverá ser feita sempre ao adentrar nas dependências da
Faculdade de Enfermagem.
5. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) descartáveis de uso único
em todas as atividades de laboratório.
6. O laboratório de informática ficará fechado até dezembro de 2020 e as ilhas com
computadores serão inutilizadas nesse período também.
7. Garantir que todos (alunos/docentes/PAEPE) sejam, regularmente, capacitados e
estejam inteiramente conscientizados sobre a importância da correta paramentação
8. Utilizar uniformes e/ou EPIs devidamente higienizados.
9. Usar álcool em gel ou lavar as mãos por no mínimo 20 segundos sempre que
necessário, ou quando mudar de ambiente de trabalho, ou manusear nos EPIs e
objetos de uso comum.
10. Evitar tocar o rosto, em particular os olhos, a boca e o nariz, por

serem

locais muito propícios para contágio.
11. Manter a distância de, no mínimo, 2 metros entre as pessoas quando não
estiver usando EPIs, locais de entrada e saída da Unidade, nas áreas de
convivência durante as pausas programadas, e distância de 1 metro quando estiver
usando equipamentos de EPIs.
12. Não compartilhar com outros colegas talheres, copos e utensílios de uso pessoal,
nem alimentos e bebidas.
13. Observar a etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço
descartável ao tossir ou espirrar.
14. O posto de trabalho deverá ser higienizado com álcool solução 70º todos os dias no
início ou término das atividades presenciais pelo próprio servidor.
15. As reuniões deverão ser realizadas em salas amplas com a abertura das janelas
para facilitar o distanciamento social e a circulação de ar. As reuniões dos
colegiados serão mantidas remotamente até Fase 03, a partir da qual serão
realizadas presencialmente.
16. Após o contato com maçanetas e chaves recomenda-se higienizar as mãos com
álcool em gel 70º.
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17. O usuários das dependências da Faculdade de Enfermagem deverão utilizar bom
senso para o uso das áreas comuns e banheiros (os banheiros serão higienizados
todos os dias no início das atividades no prédio).
18. O atendimento à comunidade externa será realizado exclusivamente on line até a
Fase 02, Período 06.

3) O retorno gradativo às atividades presenciais nos campi será precedido de:

1. Realização de treinamentos, compulsórios, estabelecidos nos protocolos gerais
comuns aos servidores de todas as carreiras, empregados das empresas terceirizadas
e alunos, e nos protocolos específicos, que demandem procedimentos próprios de
acordo com a atividade, que serão disponibilizados com acesso utilizando SiSE da
UNICAMP;
2. Estímulo ao preenchimento diário de inquérito sintomatológico por todos os alunos,
professores, servidores e demais profissionais que estejam com atividades presenciais
na universidade através de aplicativo disponibilizado pela Universidade;
3. Realização de testagem prévia para COVID-19 antes do retorno presencial, a cargo do
CECOM/Unicamp, de acordo com o fluxo estabelecido pela Universidade.

GRADUAÇÃO
A Comissão do Curso de Graduação em Enfermagem, com base nas
recomendações do Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais da
Universidade Estadual de Campinas, apresenta o PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA UNICAMP FEnf/UNICAMP aprovado na reunião da Comissão de Graduação em Enfermagem do
dia 18 de junho de 2020.
1. As disciplinas do Curso de Graduação em Enfermagem sofrerão adequações de vetores
e flexibilização de pré-requisitos, conforme orientação da Pró-Reitoria de Graduação
1.1. ÁREA: Saúde da Mulher e do recém-nascido:
1.1.1. EN766: Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher e do Recémnascido
1.1.2. EN465: Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher
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1.2. ÁREA: Fundamentos em Enfermagem:
1.2.1. EN321: Semiologia Aplicada à Enfermagem I
1.2.2.

EN322: Aspectos Fundamentais do Processo de Cuidar em

Enfermagem
1.3. ÁREA: Administração:
1.3.1. EN690: Estágio Supervisionado de Administração em Enfermagem
Hospitalar
1.3.2. EN 590: Administração em Enfermagem I
1.3.3. EN790: Tópicos de Administração
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1.4. ÁREA: Enfermagem Médico-cirúrgica:
1.4.1. EN504: Processo de cuidar do adulto e idoso
1.4.2. EN720: Enfermagem em geriatria e gerontologia
1.4.3. EN421: Semiologia Aplicada à Enfermagem
1.4.4. EN604: Processo de Cuidar em Enfermagem Perioperatória
1.4.5. EN704: Processo de cuidar em enfermagem do adulto e idoso de alto
risco
1.5. ÁREA: Enfermagem Saúde da Criança e Adolescente:
1.5.1. EN555: Assistência de Enfermagem à Criança e Adolescente I
1.5.2. EN665: Assistência de Enfermagem à criança e adolescente II
1.6. ÁREA: Enfermagem em Saúde Coletiva:
1.6.1. EN112: Enfermagem em Saúde Coletiva I
1.6.2. EN312: Enfermagem na Organização do Sistema de Saúde
1.6.3. EN212: Enfermagem em Saúde coletiva I
1.6.4. EN412: Enfermagem em Saúde coletiva III
1.7. ÁREA: Enfermagem Psiquiátrica:
1.7.1. EN532: Processo de Cuidar em Enfermagem Psiquiátrica
1.7.2. EN230: Saúde Mental I
1.7.3. EN 430: Saúde Mental II
1.8. Disciplinas sem áreas pré-determinadas:
1.8.1. EN390: Metodologia de pesquisa I
1.8.2. EN433: Antropologia Filosófica, Educação e Enfermagem
1.8.3. EN470: Processo de Enfermagem
1.8.4. EN280: Exercício da Enfermagem I
1.8.5. EN442: Processo de cuidado nutricional
1.8.6. EN232: Elemento de Ciências sociais aplicados à Saúde
1.9. Disciplinas de serviços ministradas pela FEnf:
1.9.1. MD214: Epidemiologia, Enfermagem e Saúde
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1.9.2. MD444: Laboratório de Habilidades II

2. As disciplinas teóricas, bem como os vetores teóricos das disciplinas teórico-práticas,
permanecerão em oferecimento remoto até o final do ano de 2020; e serão planejadas no
formato remoto até o final do segundo semestre de 2020 que provavelmente se dará em
2021.
2.1. As disciplinas poderão ter novos vetores:
2.1.1. Vetor Teoria (T);
2.1.2. Vetor Teoria Remota (TR);
2.1.3. Vetor Prática convertido para Laboratório (L);
2.1.4. Vetor Prática convertido para Remoto (PR);
2.1.5. Vetor Prática convertido para Laboratório Remoto (LR);
2.1.6. Vetor Prática restante, Falta de Informação (F);
2.1.7. Vetor Observação (O);
2.2. Quadro explicativo das áreas/disciplinas do 1 e 2 semestre com catálogo
original; mudança para nova vetorização e discriminação de pré-requisitos de cada
disciplina (mantidos ou excluídos). A primeira coluna mostra o catálogo original de cada
disciplina (com todos os vetores originais), as demais colunas mostram os novos vetores.

2.2.1. ÁREA: Saúde da mulher e do recém-nascido:
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2.2.3. ÁREA: Administração:

2.2.4. ÁREA: Enfermagem Médico-cirúrgico
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2.2.5. ÁREA: Enfermagem Saúde da Criança e Adolescente

2.2.6. ÁREA: Enfermagem em Saúde Coletiva
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2.2.7. ÁREA: Enfermagem Psiquiátrica

2.2.8. Disciplinas sem áreas pré-determinadas
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2.2.9. Disciplinas de serviços ministradas pela FEnf:

3. As disciplinas com vetores de laboratório poderão prever atividades práticas presenciais,
desde que sigam as orientações abaixo, de quando do início da Fase 03.
De acordo com o período 8 da pandemia “Esta fase compreenderá a abertura dos
espaços para eventos, a retomada das atividades de extensão universitária, a permissão da
mobilidade de professores, alunos e visitantes, e caso seja de interesse, o retorno a defesas
presenciais de dissertações e teses”. (mantendo-se 60% ou mais de isolamento social).
3.1. Manter Programa de testagem para a COVID-19 dos sintomáticos na
comunidade universitária;
3.2. Manter Programa de continuidade e estímulo à vacinação de gripe para a
comunidade;
3.3. Manter o Distanciamento social (1.5 m) em salas de aulas, laboratórios,
bibliotecas, refeitórios, fretados e coletivos etc.;
3.4. Em caso de Atividades Presenciais Manter Cuidados Sanitários Pessoais e
Ambientais e, 60% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, Laboratórios e Anfiteatros e
outros;
3.5. Presença de até 60% de pessoas simultaneamente no laboratório, desde que
respeitado o distanciamento social recomendado por órgão competente;
3.6. Determinar a temperatura de todos os envolvidos antes do acesso ao
laboratório. Se constatada febre, a pessoa afetada não poderá participar da atividade e será
encaminhada ao CECOM;
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3.7. Que seja empregado o uso de EPIs necessários e que as medidas de higiene
(uso de álcool gel) sejam reforçadas pelos docentes responsáveis;
3.8. As atividades deverão ser realizadas com manutenção da qualidade e tempo
reduzido;
3.9. As atividades de laboratório seguirão os horários das disciplinas atribuídos na
DAC.
Observação: Teremos uma disciplina que utilizará o laboratório presencial, as demais
disciplinas utilizarão remotamente (esta atividade terá início de acordo com as fases de
liberação do prédio e seguindo a GR da reitoria):
1) Área de Fundamentos em Enfermagem, Disciplina: EN322: Aspectos
Fundamentais do Processo de Cuidar em Enfermagem.
PROPOSIÇÃO DE OFERECIMENTO DE ATIVIDADE PRÁTICA PRESENCIAL NOS
LABORATÓRIOS DE ENFERMAGEM - FENF (Cronograma de atividades)

OPERACIONALIZAÇÃO **

RESPONSÁVEL

DATA
*

TEMA

A
Nutrição e
definir hidratação

(COLABORADO
RAS)
Thaís
(Eliana, Maria
Helena e
Roberta)

Demonstração das técnicas de cateterismo gástrico e
enteral, seguidas pela realização dos dois
procedimentos por cada aluno.
1º grupo – 17
alunos

2º grupo – 15
alunos

3º grupo – 15
alunos

(1h 30 min)

(1h 30 min)

(1h 30 min)

Lab 1. - Thaís: Lab 1. - Thaís:
5 alunos
4 alunos

Lab 1. - Thaís: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 4
alunos

Dinâmica - Eliana: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 3
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4

Lab. 2 - Maria
Helena: 4

EN01 - Roberta: 3
alunos
Lab. 2 - Maria
Helena: 4 alunos
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alunos

A
Eliminação
definir urinária

Thaís
(Eliana, Maria
Helena e
Roberta)

A
Administração Roberta
definir de
medicamentos (Eliana, Maria
Helena e Thaís)

alunos

Demonstração das técnicas de cateterismo vesical de
alívio e de demora, em genitais masculinos e
femininos; seguidas pela realização dos dois
procedimentos por cada aluno.
1º grupo – 17
alunos

2º grupo – 15
alunos

3º grupo – 15
alunos

(1h 30 min)

(1h 30 min)

(1h 30 min)

Lab 1. - Thaís: Lab 1. - Thaís:
5 alunos
4 alunos

Lab 1. - Thaís: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 3
alunos

Dinâmica - Eliana: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

EN01 - Roberta: 3
alunos
Lab. 2 - Maria
Helena: 4 alunos

Demonstração das técnicas de injeção intradérmica,
subcutânea e intramuscular; seguidas pela simulação
os dois procedimentos por cada aluno em peças
anatômicas.
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por via ID, SC
e IM

A
Insulinoterapia Maria Helena
definir
(Eliana, Roberta
e Thaís)

A
Administração Roberta
definir de
medicamentos (Eliana, Maria
Helena e Thaís)

1º grupo – 17
alunos

2º grupo – 15
alunos

3º grupo – 15
alunos

(1h 30 min)

(1h 30 min)

(1h 30 min)

Lab 1. - Thaís: Lab 1. - Thaís:
5 alunos
4 alunos

Lab 1. - Thaís: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 3
alunos

Dinâmica - Eliana: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

EN01 - Roberta: 3
alunos
Lab. 2 - Maria
Helena: 4 alunos

Demonstração da técnica de preparo da Insulina NPH
e Insulina Regular; seguida pela simulação por cada
aluno em peças anatômicas.
1º grupo – 17
alunos

2º grupo – 15
alunos

3º grupo – 15
alunos

(1h 30 min)

(1h 30 min)

(1h 30 min)

Lab 1. - Thaís: Lab 1. - Thaís:
5 alunos
4 alunos

Lab 1. - Thaís: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 4
alunos

Dinâmica - Eliana: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 3
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

EN01 - Roberta: 3
alunos
Lab. 2 - Maria
Helena: 4 alunos

Demonstração das técnicas de injeção intravenosa,
cateter agulhado e cateter sobre agulha; seguidas
pela simulação dos três procedimentos por cada aluno
em peças anatômicas.
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e soluções por
via IV

A
Realização de
definir curativo em
ambiente
hospitalar

A
Manutenção
definir do acesso
venoso
periférico

Eliana
(Maria Helena,
Roberta e Thaís)

Eliana
(Maria Helena,
Roberta e Thaís)

1º grupo – 17
alunos

2º grupo – 15
alunos

3º grupo – 15
alunos

(1h 30 min)

(1h 30 min)

(1h 30 min)

Lab 1. - Thaís: Lab 1. - Thaís:
5 alunos
4 alunos

Lab 1. - Thaís: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 3
alunos

Dinâmica - Eliana: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

EN01 - Roberta: 3
alunos
Lab. 2 - Maria
Helena: 4 alunos

Demonstração da técnica de curativo estéril; seguida
pela simulação do procedimento por cada aluno em
peças anatômicas.
1º grupo – 17
alunos

2º grupo – 15
alunos

3º grupo – 15
alunos

(1h 30 min)

(1h 30 min)

(1h 30 min)

Lab 1. - Thaís: Lab 1. - Thaís:
5 alunos
4 alunos

Lab 1. - Thaís: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 4
alunos

Dinâmica - Eliana: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 3
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

EN01 - Roberta: 3
alunos
Lab. 2 - Maria
Helena: 4 alunos

Demonstração do manuseio de dispositivos como
conector em Y, dânula, plug luer lock, equipos e
fixação; além das técnicas de solubilização de
cateteres intravenosos periféricos; seguida pela
simulação das mesmas técnicas pelos alunos, em
peças anatômicas.
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1º grupo – 17
alunos

2º grupo – 15
alunos

3º grupo – 15
alunos

(1h 30 min)

(1h 30 min)

(1h 30 min)

Lab 1. - Thaís: Lab 1. - Thaís:
5 alunos
4 alunos

Lab 1. - Thaís: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 4
alunos

Dinâmica Eliana: 3
alunos

Dinâmica - Eliana: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

EN01 Roberta: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

Lab. 2 - Maria
Helena: 4
alunos

EN01 - Roberta: 3
alunos
Lab. 2 - Maria
Helena: 4 alunos

*

A partir de outubro de 2020, de acordo com os números da pandemia e com a
disponibilidade de EPIs aos docentes e estudantes.
**
Considerando 60% ou mais de isolamento social, conforme recomendações da
Universidade (para essa turma, isso representa no máximo 18 alunos no local, divididos nas
salas de aula)
4. Os vetores práticos das disciplinas poderão ser desenvolvidos, segundo o cronograma
estabelecido, estando sujeito à alteração.
5. A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado do Bacharelado, atividade de
formação dos GRADUANDOS do último período, está prevista para retorno no início da
Fase 02 que corresponde ao início do segundo semestre de 2020 e da Licenciatura, no
início da Fase 03. O Hospital de Clínicas, Hospital da Mulher Prof Dr José Aristodemo
Pinotti - CAISM e Secretaria Municipal de Campinas figuram como campo de Estágio
Curricular Supervisionado do Bacharelado e sofreram alterações estruturais e de
atendimento nesse período de pandemia. Ressalta-se que a referida atividade tem carga
horária de 840 horas, tendo sido realizada 495 horas, restando 345 horas. Tal disciplina
ficará com F de falta de informação e será oferecida, se possível no início do segundo
semestre de 2020. Haverá a identificação da carga horária realizada, neste semestre, por
cada um dos 34 GRADUANDOS matriculados na disciplina, a fim de explicitar o diagnóstico
situacional geral, tanto para cumprimento da carga horária como para remanejamento de
campos de estágio. Será solicitada a assinatura do GRADUANDO ao Termo de
Responsabilidade para desenvolvimento das atividades do estágio, uma vez que a
cobertura do seguro não abrange pandemia.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM

7. A disciplina da Licenciatura: EL921A, OF:S-1 T:000 P:004 L:000 O:008 D:000 HS:012
SL:004 C:012 AV:N EX:N FM:75%, (12 créditos, sendo 4 horas em sala de aula e 8 horas
semanais de estágio, num total de 120 horas de estágio e 60 horas teórico).
7.1. O plano remoto incluirá:
7.1.1. Acompanhamento de atividades educativas de saúde que acontecem

de forma remota na Secretaria Municipal de Educação;
7.1.2. Acompanhar e contribuir com o trabalho do professor em uma turma

do Classroom ou de outra plataforma, também com autorização do gestor da escola;
7.1.3. Análise de materiais oficiais sobre educação e saúde disponíveis na

rede;
7.1.4. Produção de materiais que possam ser disponibilizados de forma

digital tratando das questões de saúde do momento;
7.1.5. Participação On-line da reunião de TDC (Trabalho Docente Coletivo);
7.1.6. Auxiliar na formação dos profissionais de saúde, especialmente dos

cursos de nível médio e profissionalizantes, a partir das questões colocadas pela
pandemia.
Portarias referenciadas:
1) RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 002, 26 DE MARÇO DE 2020. Publicada em DOM
de 27/03/2020;
2) Documento Orientador para o desenvolvimento de ações mitigadoras e
emergenciais de apoio pedagógico durante o período de suspensão de atividades escolares
(Secretaria Municipal de Educação Departamento Pedagógico), de 15 de abril de 2020.

8. O cronograma do processo dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) sofreu
alteração (a seguir) e as defesas serão realizadas integralmente à distância. O envio do
TCC e do instrumento de avaliação será realizado via email, pela secretaria de graduação,
para os membros da banca de avaliação. Salienta-se que o instrumento de avaliação
preenchido pelos membros deve retornar à secretaria de graduação, via email.
8.1. Cronograma atualizado:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM

●

Até 03 de julho de 2020

●

Os docentes devem encaminhar
proposta de membros para a Banca
Examinadora (um docente, um
doutorando ou pós-doutorando do
Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem – FEnf-Unicamp)

●

Até 20 de julho de 2020

●

Prazo final para entrega do TCC
finalizado
na
secretaria
de
graduação

●

Até 03 de agosto de 2020

●

Prazo final para a secretaria de
graduação enviar o TCC aos
Avaliadores

●

24 de agosto de 2020

●

Entrega do TCC finalizado
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8.2. Novo instrumento de TCC:
Instrumento de Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
Data:

/

/

Avaliador(a):
Aluno(a):
Orientador(a):
Título:

1.

A bibliografia utilizada é atual e ( )sim
pertinente e subsidiou o conteúdo
apresentado?

( ) não

(
)
parcialmente

2.

O aluno foi capaz de contextualizar o ( )sim
tema em estudo e demonstrar sua
relevância para a enfermagem?

( ) não

(
)
parcialmente

3.

A introdução defini claramente o ( )sim
problema estudado, justificando sua
importância
e
as
lacunas
de
conhecimento?

( ) não

(
)
parcialmente

4. Os objetivos do estudo estão descritos de
forma clara, direta e objetiva?

( )sim

( ) não

(
)
parcialmente

5. A metodologia apresenta coerência com a
natureza do problema apresentado?

( )sim

( ) não

(
)
parcialmente

A metodologia relata os principais ( )sim
subtópicos: desenho do estudo, local,
período,
população/amostra,
processamento e análise dos dados e
aspectos éticos?

( ) não

(
)
parcialmente

6.
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7. Os resultados respondem aos objetivos e ( )sim
são apresentados de forma organizada
com sequência lógica e adequada ao tipo
do estudo?

( ) não

(
)
parcialmente

8. O texto está escrito de forma coerente,
sem erros ortográficos e gramaticais?

( )sim

( ) não

(
)
parcialmente

As referências no final do artigo ( )sim
apresentam todas as obras que foram
citadas no trabalho com formatação
adequada?

( ) não

(
)
parcialmente

9.

Parecer Final:

( ) APROVADO

( ) REPROVADO

Comentários:
Assinatura do Avaliador:
9. De acordo com a minuta aprovada pela CCG, em 15 de junho/20 – Artigo 2° - A avaliação
da aprendizagem poderá ser aferida pelo conjunto dos trabalhos e atividades desenvolvidas
pelo estudante de forma individual ou coletiva, com caráter remoto até o final do segundo
semestre de 2020.
10. De acordo com a minuta aprovada pela CCG, em 15 de junho/20 – Artigo 3º, os
resultados da avaliação da aprendizagem poderão ser expressos pelos conceitos S
(suficiente) ou I (insuficiente) para qualquer disciplina da Graduação, independente dos
seus vetores.
PÓS-GRADUAÇÃO
A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, com base nas
recomendações do Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais da
Universidade Estadual de Campinas, na GR - 037/2020 e na Minuta aprovada na CCPG
em 17 de junho de 2020, apresenta o PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA
UNICAMP - PPG-ENF/UNICAMP:
1. Em relação ao Exames de Qualificação e as Defesas de Dissertações e de Teses, em
consonância com a Resolução GR-037/2020, artigo 7º, serão realizados integralmente à

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM

distância. Todos os membros da banca, internos e externos, e alunos participarão
remotamente, por meio de tecnologias de comunicação à distância.
●

Os documentos para os exames de qualificação, defesas de teses e dissertações
serão providenciados pelas Secretarias de Pós-graduação e enviados por e-mail
para o presidente da banca.

●

As assinaturas dos membros externos nas atas de defesa de teses e dissertações
serão substituídas pela assinatura do Presidente da Comissão Examinadora. Os
membros internos e o aluno assinarão de forma eletrônica (e-mail ou assinatura
digital conforme Resolução GR-031/2020). As defesas remotas serão publicizadas
por meio de link público.

●

Na sessão de Defesa de Dissertação / Tese, o (a) candidato (a) serão mantidas as
normas vigentes: o aluno disporá de no mínimo 40 minutos e no máximo 50
minutos para exposição oral, a qual poderá ser dispensada pela Comissão
Julgadora. Em seguida, cada Membro da Comissão disporá de 20 minutos para
arguir o (a) candidato (a), o (a) qual terá igual período para responder à arguição.
Em comum acordo, poder-se-á optar pela arguição em forma de diálogo,
computando-se, nesse caso, o tempo máximo de 40 minutos.

●

Na sessão de Exame de Qualificação de Dissertação / Tese, o (a) candidato (a)
serão mantidas as normas vigentes: o aluno disporá de no mínimo 20 minutos e no
máximo 30 minutos para exposição oral, a qual poderá ser dispensada pela
Comissão Julgadora. Em seguida, cada Membro da Comissão disporá de 20
minutos para arguir o (a) candidato (a), o (a) qual terá igual período para responder
à arguição. Em comum acordo, poder-se-á optar pela arguição em forma de diálogo,
computando-se, nesse caso, o tempo máximo de 40 minutos.

1.1. Caberá ao Orientador:
1.1.1. Ler as normas relativas ao exame de qualificação e/ou defesa de Dissertação ou
Tese do PPG-Enf para o candidato, Comissão Julgadora e plateia remota, em caso de
defesa;
1.1.2. Por ocasião dos Exames de Qualificação e de Defesas, em caso de problemas na
conexão com os membros da banca, serão utilizadas outras plataformas como Skype ou
Whereby. Nessa perspectiva, recomenda-se que candidato, orientador e comissão tenham
previamente o recurso alternativo disponível para uso em seus equipamentos. Se o
problema persistir, caberá ao orientador decidir pela interrupção, optando por prorrogar o
horário ou alterar a data do Exame ou Defesa.
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1.2. Caberá à secretaria da Pós-Graduação:
1.2.1. Gerar o convite para a sala virtual, preferencialmente, por meio da plataforma Google
Meet, e encaminhar via Secretaria para o Discente, Orientador e Membros Titulares da
banca.
1.2.2. Enviar as instruções relativas à conexão na sala virtual com no mínimo 24h de
antecedência. O discente deverá contatar a secretaria de pós-graduação, caso não receba
esta comunicação.
1.2.3. Realizar os testes de conexão na sala virtual 30 minutos antes do horário do Exame
de Qualificação e/ou Defesa de Dissertação/Tese.
1.2.4. Gravar as Defesas de Dissertação / Tese, desde que seja obtida a anuência de todos
os membros da banca. Somente as Defesas de Dissertação/Tese poderão ser
disponibilizadas para domínio público.
1.3. Caberá ao Discente:
1.3.1. Enviar o exemplar de Dissertação ou de Tese exclusivamente em formato PDF a
todos os membros da banca titulares e suplentes, em tempo hábil para avaliação e prébanca, quando Defesa e se for optado por esta etapa, conforme Normas do PPG-Enf.
1.3.2. Recomenda-se providenciar, se possível, um ambiente tranquilo para realização da
Defesa / Exame, evitando interferência sonora.
1.3.3. Testar todos os equipamentos com antecedência pois ajustes poderão ser
necessários
1.3.4. Manter ao seu alcance um exemplar da tese, caneta e folhas de anotações e copo de
água para o período de arguição.
1.3.5. Manter o celular desligado ou no modo silencioso para evitar interferência sonora na
sala. Não será permitido o uso de celular durante a Defesa / Exame.
1.3.6. Manter a câmera aberta durante toda a sessão de Defesa / Exame e ausentar-se da
sala somente quando solicitado ou, se necessário, comunicar ao presidente da banca a
necessidade de ausentar-se.
1.3.7. Manter o microfone ligado somente durante sua exposição ou durante resposta à
arguição e fechar a seguir para evitar interferência sonora.
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2. Quanto aos prazos de integralização, de acordo com a Resolução GR-037/2020, artigo
6º, os prazos de integralização das defesas de Dissertações/Tese do PPG-Enf foram
prorrogados por 90 (noventa) dias. Os prazos para realização dos Exames de Qualificação
no PPG-Enf foram prorrogados por 120 (cento e vinte) dias. Novas necessidades de
extensões de prazos de integralização de defesas de Dissertações/Tese deverão ser
comunicadas à Comissão de Pós-graduação em Enfermagem mediante justificativa da
necessidade de prorrogação, para que seja enviada para análise pela PRPG.
3. Em relação ao oferecimento de Disciplinas, em consonância com a Resolução GR037/2020 e Plano de Retorno da Unicamp, será estimulada a continuidade do uso de
tecnologias on line para o cumprimento das disciplinas durante todo o ano de 2020.
Sugestões

de

tecnologias

e

tutoriais

podem

ser

consultados

em:

https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/.
●

Para as disciplinas cujo conteúdo necessita ser administrado impreterivelmente de
forma presencial, estas deverão ser realizadas a partir do final da Fase 2 do Plano
de Retorno da Unicamp, nas salas de aulas da FEnf, com número máximo de alunos
que não exceda 30-35% de Ocupação Máxima por sala de aula, respeitando-se 60%
de isolamento.

●

Caberá aos docentes, discentes e servidores manter as normas de distanciamento e
de higienização das mãos e uso constante de máscara facial, conforme orientação
da Organização Mundial de Saúde (OMS).

●

Quanto à avaliação da aprendizagem do discente no PPG-Enf, de acordo com a
minuta aprovada pela CCPG em 17 de junho/20 – Artigo 2º, 3º e 4º, serão adotadas
as seguintes medidas:

●

A avaliação da aprendizagem no PPG-Enf será mensurada pelo conjunto de
trabalho e atividades desenvolvidas pelo discente, de forma individual ou coletiva.

●

Excepcionalmente, os resultados da avaliação da aprendizagem poderão ser
expressos pelos conceitos S (suficiente) ou R (insuficiente) para qualquer disciplina
da Pós-Graduação, a critério do docente responsável. A disciplina cuja avaliação
tenha seu resultado lançado no SIGA de acordo com os estes conceitos não será
computado no CR do discente.

●

Será permitida a atribuição do conceito F (falta de informação) para discente em
condições excepcionais, sendo necessária a retificação posterior do conceito e notas
atribuídos.

●

Se atividade didática essencial necessitar de postergação para além do
encerramento do semestre em 31/08/2020, a disciplina ficará pendente e constará
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no SIGA com o conceito F (falta de informação), até que a atividade didática seja
complementada no limite do prazo de integralização do curso.
●

O resultado definitivo da avaliação de aprendizagem será lançado no SIGA pelo
docente responsável pela disciplina de acordo com o calendário escolar.

4. Em relação às atividades de orientação, recomenda-se que o orientador mantenha
remotamente,

de

forma

contínua,

as

atividades

junto

aos

discentes

sob

sua

responsabilidade; de forma a procurar assegurar a permanência dos discentes e
manutenção dos projetos, respeitando ou adequando os cronogramas propostos.
5. Os Editais de processos seletivos foram ajustados pela Comissão do Programa de
Pós-graduação (CPG) para oferecimento remoto. O edital poderá ser consultado no link
(http://fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao/processo-seletivo-pos-graduacao). Informações
sobre a realização da prova remota por meio da Plataforma Moodle da Unicamp serão
fornecidas a posteriori aos inscritos no processo seletivo.
6. As atividades de plantão dos bolsistas voltadas à Colaboração com o PPG-Enf
serão realizadas remotamente durante todo o ano de 2020, na vigência de demanda da
Secretaria da Pós-graduação ou da CPG, respeitando-se a carga horária acordada
usualmente.
7. Será incentivada a continuidade do Ciclo de Palestras por meio de tecnologias on line
durante todo o ano de 2020, com assessoria da Secretaria de Pós-graduação para envio do
convite pelo Google Meet ou outra plataforma, com 30 minutos de antecedência do horário
do evento
8. As Reuniões de Docentes do Programa de Pós-graduação em Enfermagem serão
mantidas remotamente até a Fase 03, a partir da qual serão realizadas presencialmente,
quando serão rigorosamente obedecidas a ocupação máxima de 30 a 35 % da sala.
9. A CPG do PPG-Enf /Unicamp estimula a realização de reuniões remotas dos Grupos
de Pesquisa e recomenda sua manutenção com regularidade, de acordo com a
possibilidade dos docentes e discentes.
10. Eventos e atividades científicas da Pós-Graduação em Enfermagem deverão ser
realizados remotamente até a Fase 03 do Plano de Retorno da Unicamp, a partir da qual
poderão ser realizadas presencialmente, quando serão rigorosamente obedecidas as
normas estipuladas pela Unicamp para o retorno de atividades de extensão e eventos
presenciais.
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12. A CPG ressalta que serão mantidos o apoio financeiro oferecido aos docentes e
discentes para traduções, publicações e participação em eventos remotos; sob demanda e
disponibilidade de verba, bem como apoio para viabilizar o acesso virtual de todos os
alunos do PPG-Enf, por meio de empréstimos de equipamentos ou busca de suporte junto
aos órgãos competentes na Universidade.
Considerações Finais
O plano de retorno consciente as atividades presenciais poderá sofrer alterações a
qualquer tempo mediante mudanças no cenário e diante das proposições da Reitoria.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Profª. Drª. Maria Helena Baena de Moraes Lopes
Diretora da Faculdade de Enfermagem
FEnf – UNICAMP

