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SEJA BEM-VINDO!

Foram quase cinco meses de afastamento social, durante esse 
período, estivemos conectados virtualmente, no qual 
aprendemos uma nova forma de ensinar e de comunicar.

A g o ra ,  c h e g o u  o  m o m e n t o  d e  n o s  e n c o n t ra r m o s 
presencialmente. Estamos prontos para retomar as atividades, 
gradativamente, seguindo todas as normas de proteção e 
cuidados para garantir a sua segurança e a de nossos 
colaboradores. 

Na unidade, os espaços foram readequados e novos processos 
de acesso foram adotados; na entrada da instituição, na 
recepção, no ambulatório, no laboratório de biologia 
integrada, na sala de simulação realística, nas salas de aula e 
em todas áreas comuns de convivência, esses ambientes foram 
cuidadosamente sanitizados para receber você. 

Confira na cartilha as mudanças que preparamos para o 
retorno das atividades presenciais.

Estamos felizes pelo nosso reencontro.

                                                
                                               Equipe CCE.
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INFORMATIVO

Baseado no Decreto nº 49.193, de 10 de julho de 2020, fica
permitida a realização de aulas práticas no estado de 
Pernambuco.

Conheça o que diz o Decreto:

O Decreto nº 49.193, altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 
2020, que sistematiza as regras relativas às medidas 
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020.  

Art. 18. 

§ 4º A partir de 13 de julho de 2020, fica permitido nas 
instituições de ensino superior situadas no Estado de 
Pernambuco a realização de aulas práticas e de práticas de 
estágio curricular presenciais relativas ao primeiro semestre 
letivo (AC).  

§ 5º A partir de 13 de julho de 2020, fica permitido nas 
instituições de educação profissional e técnica situadas no 
Estado de Pernambuco a realização de aulas práticas 
presenciais nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 
ou de qualificação profissional (AC). 

                      *Fonte: h�ps://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=51079&tipo=
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PREVENÇÃO / PROTEÇÃO

Uso obrigatório de máscara;   
   
   Medição de temperatura: 
    (a partir de 37,5º não é permitido entrar na instituição**).
   
   Atenção as regras de acesso:
   Descontamine seus calçados (no tapete sanitizante);

Higienize as mãos (no totem ao lado do elevador);   
   Uma pessoa no elevador;

Use preferencialmente as escadas.   

Atendimento com hora marcada e de forma    
   individual (Não é permitido o acesso de acompanhantes).

*
*

*

*

* *  Em caso de sintomas acesse o aplicativo
      “Atende em Casa” (atendeemcasa.pe.gov.br) 
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DISTANCIAMENTO SOCIAL

1,5 METRO1,5 METRO

Mantenha-se pelo menos 1,5m (um metro e meio) 
de distância entre os colegas, colaboradores,
professores e consultores, quando estiverem
no ambiente interno da instituição;

Ate n d e n d o  r i g o ro s a m e n te  a s  n o r m a s  d e 
distanciamento, o CCE Cursos readequou as bancas 
das salas de aula, reduzindo a disponibilidade de 
assentos.

Conforme exigências do Governo e com o objetivo de
evitar aglomerações, promoveremos diferentes horários 
de intervalos entre as aulas.
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PROTOCOLO  - RETORNO AS AULAS

Na Entrada

Nas Salas de Aula

Na Área de Convivência

No Elevador e Escadaria

Nos Setores Administrativo:
Acadêmico e Financeiro
(Agendamento de atendimento)

Nos Laboratórios / Aulas Práticas

02

03

04

05

06
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PROCEDIMENTO DE ENTRADA

Foi  instalado um tapete  sanit izante , 
com a finalidade de higienizar os sapatos 
e secar as solas dos mesmos, bloqueando 
a entrada e proliferação do vírus no ambiente.

Em toda as áreas de convivência e circulação
estarão disponíveis totens, suporte e demais
recipientes com álcool em gel para higienização
das mãos. 

**Se o termômetro detectar uma temperatura maior ou igual a 37,5º
não será permitida a entrada na instituição.

Haverá medição de temperatura no
hall de entrada da instituição, atendendo
as normas estabelecidas pelo Governo.**

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

TAPETES SANITIZANTES

ÁLCOOL EM GEL
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Será permitida apenas uma pessoa no elevador e na fila
de espera deve ser mantido o distanciamento de 1,5 metro;

NORMAS DE SEGURANÇA PARA

USAR O ELEVADOR

Evite encostar nas paredes do elevador; 

Use Preferencialmente as escadas.
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SETORES ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMENTOS

Os colaboradores com 
o protetor facial 

Face Shield

Atendimento com hora
marcada e de 

forma individual

Atendimentos administrativos para os setores: acadêmico,
financeiro, visitas institucionais e demais necessidades, serão
feitos mediante marcação prévia, onde o atendimento acontecerá
de forma individualizada. Fica proibida a entrada de 
acompanhante.

Nos ambientes de atendimento foram instaladas barreiras 
de segurança para uma maior proteção.
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Salas de Aula
PROCEDIMENTOS

Distanciamento de 1,5 m 
entre as cadeiras

Uso obrigatório 
de máscaras

A capacidade máxima das salas de aulas e laboratórios, 
assim como a sinalização das cadeiras, respeitam o 
distanciamento mínimo de um metro e meio, diminuindo 
assim a quantidade de alunos permitidos nos ambientes. 
Nas salas de aulas continua sendo obrigatório o uso 
das máscaras.
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Laboratórios E AULAS PRÁTICAS
PROCEDIMENTOS

Todos os equipamentos 
são higienizados a cada 

turno de aula

Nos laboratórios é obrigatório
o uso de jalecos, máscaras

 e luvas

Como mais uma medida de segurança, a higienização 
das maçanetas, mesas, cadeiras e todos objetos de 
uso compartilhado, será realizadas com maior frequência.
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ÁREA DE CONVIVÊNCIA
PROCEDIMENTOS

Nos bebedouros, 
use preferencialmente 
a sua garrafa pessoal

Distanciamento 
entre as mesas 

Conforme normas do Governo, para evitar o contágio e a 
propagação, não é recomendado o compartilhamento de 
alimentos e utensílios como: garfo, copo, prato e/ou 
qualquer outro objeto de uso pessoal. Ficando assim, 
suspenso o lanche coletivo e o café para os professores e
alunos da instituição.
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CCE CURSOS

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE

FISIOTERAPIA

REALIZAÇÃO

COORDENAÇÃO LOCAL

BOM RETORNO 
AS AULAS!

ELABORAÇÃO
Departamento de Marketing do CCE Cursos

Recife, 06.08.2020

Mais Informações

 E-MAIL: cccecursos2@ccecursos.com.br
RECIFE: 81.3325.7686

WHATSAPP: 81.9.8231.5588 
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