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As regras de isolamento social estabelecidas pelas autoridades competentes dos 

governos Distrital e Federal em meados de fevereiro de 2020, estabeleceu regras de 

enfrentamento à pandemia e, posteriormente ao estado de calamidade pública, levando 

a paralisação de todas as aulas e atividades presenciais nas instituições de ensino de 

todo o país. 

A partir deste marco as instituições tiveram que se organizar de maneira rápida 

transferindo suas aulas para atividades remotas síncronas e assíncronas com uso de 

diversas plataformas e tecnologias digitais. Professores e alunos tiveram que se 

adaptar, por meio de treinamentos e tutoriais para a nova modalidade e as atividades 

administrativas foram transferidas para home office, com apoio da tecnologia, 

alcançando 100% das atividades de maneira remota. 

Com o avanço da vacinação da população, assim como a diminuição de 

casuística acerca da pandemia, surge a preocupação de reestabelecermos as 

atividades acadêmicas, levando em consideração os regulamentos e normas de 

qualidade, segurança e biossegurança.  

Assim, o UNICEPLAC por meio do comitê de biossegurança elaborou 

orientações e condutas que deverão ser obrigatoriamente seguidos por toda 

comunidade acadêmica (docentes, discentes, técnicos administrativos, empresas 

terceirizadas e comunidade local) para o seguro retorno das atividades acadêmicas 

presenciais nas IES, visto que, foi dado a IES autonomia para a definição e condução 

do processo, considerando as legislações locais e seus projetos pedagógicos. 

Evoluindo com todo esse processo onde o UNICEPLAC além do retorno 

presencial das aulas de forma gradativa, retorna também com a aplicação das provas 

de maneira presencial e para isso instituiu este protocolo de aplicação de provas 

presenciais.  

Desta forma, propomos a seguir medidas que procurem minimizar e/ou conter a 

disseminação do coronavírus durante o período de aplicação de provas presenciais, 

para que os impactos na vida da comunidade acadêmica, seja o menor possível. 
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1. Protocolo para o Curso de Medicina 
 
 

1.1 O Curso de Medicina segue protocolo específico em razão da 

metodologia de ensino e aprendizagem 

 
 

 
2. Protocolo para os demais cursos do UNICEPLAC 

 
 

2.1. Preparação do calendário acadêmico 
 

Para a aplicação das provas presenciais, houve a previsão no calendário 

acadêmico para que todas as etapas avaliativas aconteçam respeitando os dias letivos 

e o processo de ensino e aprendizagem. 

O período para a aplicação das provas presenciais que anteriormente era de 

uma semana, passou a vigorar com duas semanas onde: 

� Semana 01 – Aplicação de prova para todos os cursos da saúde 

� Semana 02 – Aplicação de prova para todos os cursos das áreas de 

ciências sociais e humanas, assim como da área de exatas 

 

 
 
 

1º Bimestre – 27/09/2021 a 02/10/2021 1º Bimestre – 04/10/2021 a 09/10/2021 
2º Bimestre – 22/11/2021 a 27/11/2021 2º Bimestre – 29/11/2021 a 07/12/2021 
Educação Física 

Enfermagem 

Estética e Cosmética 

Farmácia 

Fisioterapia 

 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Odontologia 

Radiologia 

Administração 

Arquitetura 

Ciências Contábeis 

Direito 

Engenharia Civil 

Engenharia de 

Software 

 

Gestão de RH 

Gestão Pública 

Pedagogia 

Psicologia 

Sistemas de 

Informação 
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2.2  Operação das salas de aula 
 

Durante a primeira semana de prova o campus estará destinado a receber em 

salas de aulas os alunos da área da saúde (as atividades práticas em laboratórios 

podem ser desenvolvidas normalmente por todos os cursos), para os outros cursos 

serão adotadas aulas remotas síncronas. 

Na segunda semana haverá uma inversão da utilização do campus, onde os 

alunos da área da saúde terão aulas remotas síncronas e os alunos dos cursos das 

áreas de ciências sociais e humanas, assim como da área de exatas, com a 

permanência da atividade prática em laboratórios por todos os cursos. 

As turmas serão divididas, quando necessário, para que não se ultrapasse a 

capacidade permitida, com distanciamento, conforme protocolo de biossegurança. 

Para aquelas turmas divididas, serão contratados os serviços de fiscais de prova, 

para que o docente possa transitar em ambas as salas, a fim de sanar qualquer dúvida 

dos alunos. 

Todas as salas estarão devidamente higienizadas, com disponibilização de 

álcool em gel e distanciamento entre as carteiras e todos deverão utilizar máscara. 

Além disso, não será permitido o compartilhamento de materiais como caneta, 

calculadora, etc.  
  

 
2.3  Preparação e aplicação das provas 

 
 

As provas foram confeccionadas pelos docentes das disciplinas com o auxílio da 

Plataforma Avalia, seguindo as etapas de validação de questões, bem como inserção 

de questões de autoria do professor na plataforma, geração de prova e impressão (a 

impressão será realizada por empresa especializada em concursos e vestibulares, 

garantindo a confidencialidade das provas). 

O aluno deverá responder a prova, presencialmente, durante o período de aula, 

e também registrar as respostas no cartão de respostas. Ambos (prova e cartão) 
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deverão ser devolvidos aos responsáveis pela sala. Após a leitura dos cartões, as 

provas serão devolvidas aos alunos.  

Orientamos que a prova seja realizada com caneta esferográfica preta (ex: 

modelo Bic). 

Após a leitura dos cartões a correção das objetivas será realizada pelo AVALIA e 

as discursivas pelo docente da disciplina, na própria plataforma e o aluno, por meio da 

sua senha de acesso, poderá verificar a correção e sua nota. 

 
 
 

Nós desejamos um excelente período de provas para toda comunidade 

acadêmica do UNICEPLAC, com a certeza de que estamos adotando todas as medidas 

sanitárias necessárias para o momento atual.  

 

Comitê de Biossegurança do UNICEPLAC 

Reitoria 

Gama, 18/10/2021 


