
 

 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA COMITÊ DE EMERGÊNCIA - N° 002/2021 

 

Dispõe sobre a competência dos coordenadores e 
professores para o cumprimento do Plano de 
Contingência (Placon) nas dependências do 
UniAvan – sede, campus e polos.  

 

 

O Comitê de Emergência do Centro Universitário Avantis, criado em março de 2020 para 

estabelecer as políticas institucionais de combate à pandemia do novo coronavírus, levando em 

consideração as informações oficiais da pandemia em todo o território catarinense, e zelando pelo 

compromisso de cuidar da vida e da saúde de seus colaboradores, professores, estudantes e familiares, 

reunido nesta data,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Conceder ao professor a autoridade máxima dentro da sala de aula, laboratórios e outras áreas 

de estudo, a fim de garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, podendo impedir o 

acesso à sala de aula do estudante que não faz parte do grupo escalonado para a aula presencial 

naquele dia. 

 

Parágrafo 1º. É competência do Coordenador de Curso fazer a divisão da turma em grupo A e B; e C 

(quando necessário), e fixar a relação dos integrantes de cada grupo na porta da sala de aula.  

 

Parágrafo 2º. Respeitando a divisão, os estudantes poderão assistir uma aula presencialmente e, 

obrigatoriamente, a outra de modo remoto, transmitida ao vivo pelo professor.  

 



 

 

Parágrafo 3º. A relação dos nomes dos estudantes que não respeitarem a divisão da turma deverá ser 

encaminhada, pelo professor da disciplina, em até 24 horas, à Comissão de Processo Disciplinar 

(natep@avantis.edu.br) para as providências previstas no Regimento do UniAvan.  

 

Parágrafo 4º. Excetuam-se desta regra os estudantes com deficiência que precisam do 

acompanhamento do professor-auxiliar para o acompanhamento das atividades escolares. A estes, fica 

garantido o acesso à sala de aula, todos os dias, desde que respeitadas as normas de biossegurança.  

 

Art. 2º. Todas as salas de aula, laboratórios e demais ambientes de estudo ficarão sujeitas, a qualquer 

tempo, à fiscalização no período das aulas, tanto pelo Coordenador de Curso quanto pela equipe 

pedagógica e/ou técnico-administrativa designada para este fim. 

 

Parágrafo 1º. No ato da fiscalização o estudante deverá apresentar um documento com foto, para 

conferência.  

 

Parágrafo 2º. Caso o estudante estiver presencialmente na sala de aula, em dia que deveria estar 

assistindo as aulas de modo remoto, o mesmo poderá ser retirado da sala de aula pelos responsáveis 

pela fiscalização e, além de responder ao Processo Disciplinar, ficará impedido de frequentar as 

dependências da Instituição pelo período de 14 dias.  

 

Art. 3º. Antes de iniciar a aula, o professor deverá, diária e obrigatoriamente, projetar o vídeo institucional 

UniAvan das normas de biossegurança contra o coronavírus (o vídeo está disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsygYiTBXiw&feature=youtu.be); bem como repassar a bisnaga de 

álcool em gel para a higienização de todos os estudantes e manter o distanciamento das carteiras e 

cadeiras. 

 

Parágrafo único. É obrigatório o professor, antes do início da aula, retirar a bisnaga com álcool gel nas 

recepções dos blocos, conforme orientações. 
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Art. 4º. Fica expressamente proibido o professor e/ou estudantes alterarem o distanciamento físico das 

salas de aula, predefinido no Plano de Contingência, nem carteiras e cadeiras podem ser incluídas na 

sala de aula. 

Parágrafo único. Fica proibida a realização de trabalhos em grupos (de modo presencial) e de estudos 

coletivos nas dependências da biblioteca. 

 

Art. 5º. Ficam mantidos os intervalos, de 15 minutos, das 20h15min às 20h30min. 

 

Art. 6º. Independentemente do número de estudantes em sala de aula, é obrigatório o uso de máscara, 

tanto pelo professor quanto pelos estudantes, sob pena de responderem a Processo Disciplinar.  

 

Art. 7º. Os espaços terceirizados (cantinas, reprografia etc.) devem obrigatoriamente cumprir todas as 

medidas de biossegurança estabelecidas pelo Comitê de Crise do UniAvan, sob pena de responder a 

Processo Administrativo e até mesmo a interdição do ambiente.  

 

Art. 8º. É competência de todos (professores, tutores, estudantes) informarem à Coordenação de Curso 

a detecção de casos positivos da COVID-19, entre eles e/ou seus familiares. 

Parágrafo único: Em casos positivos da COVID-19, as aulas presenciais da turma deverão ser suspensas 

pelo período de 14 dias. 

 

Art. 9º. É competência do Coordenador do Curso informar à Vigilância Sanitária local a detecção de 

casos positivos na comunidade acadêmica. 

 

Art. 10. Fica proibida, no horário entre 18h e 22h, a aglomeração de estudantes nos corredores e áreas 

de uso coletivo da Instituição, sob pena de serem impedidos de frequentarem a instituição pelo período 

de 14 dias.  

 

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, na sede do UniAvan, campus 

e todos os polos do Estado de Santa Catarina, revogando-se a Instrução Normativa n° 001, de 03 de 

março de 2021.  



 

 

 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

 

Balneário Camboriú (SC), 06 de maio de 2021 

 

 

 

 

Dra. h.c. Isabel Regina Depiné Poffo 

Reitora 


