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O uso de máscara é obrigatório?

Sim. O uso de máscara é obrigatório em todas as dependências da 
Universidade, inclusive nos espaços ao ar livre e de convivência 
(salas de aula, living, etc.). 

Caso alguém se recuse a usar máscara, o que devo fazer?

A Universidade está amparada por lei federal, que determina a 
obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos e privados 
acessíveis ao público. Em caso de recusa do uso da máscara, o/a 
aluno/a pode solicitar que o/a colega coloque a máscara novamente 
e/ou acionar o professor e a Secretaria da Escola para que solicitem 
que a pessoa se retire do ambiente.

Nos espaços ao ar livre pelo Campus, também é obrigatório o 
uso da máscara?

Sim. O uso é obrigatório em todas as dependências da Universidade. 
Em caso de recusa do uso da máscara em ambientes abertos, peça 
auxílio do/da vigilante que deverá, de forma adequada, comunicar a 
obrigatoriedade deste protocolo. 

O que devo fazer caso eu ou outra pessoa perca a máscara?

As secretarias das Escolas, assim como as recepções dos prédios e 
áreas, terão máscaras descartáveis disponíveis para caso de perda 
ou esquecimento. Você pode abordar gentilmente a pessoa que está 
sem máscara e, caso a pessoa relate perda ou esquecimento, 
informe que ela pode buscar uma máscara em algum dos pontos que 
disponibiliza o equipamento. 

Em quais momentos o/a aluno/a ou professor/a pode 
“baixar” ou retirar a máscara?

Para o consumo de água, lanche rápido ou dentro de restaurantes e 
bares durante a refeição. Orientamos para que este momento sem 
máscara seja o mais rápido possível, recolocando-a em seguida.

SOBRE O USO DA MÁSCARA 
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Ainda existe distanciamento mínimo para realização das 
tarefas presenciais?

Não. Segundo decreto, não há mais um distanciamento mínimo a 
seguir. Ainda assim, permanece a orientação para evitar aglomerações 
em todos os espaços e, em caso de lugares (mesas, cadeiras ou até 
ambientes) interditados, respeite a sinalização e não faça uso. 

SOBRE DISTANCIAMENTO E AFERIÇÃO DA 
TEMPERATURA 
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Caso eu não queira ingressar em uma sala de aula, o que irá 
acontecer?

A PUCRS está seguindo as normas previstas pelos Decretos Municipal 
e Estadual. Caso o/a aluno/a opte por não ingressar na sala de aula, 
deverá estar ciente de que receberá falta na respectiva disciplina.

Existe, ainda, capacidade máxima ou distanciamento dentro 
dos elevadores? 

Não há nenhuma obrigatoriedade quanto a isso, mas, sempre que 
possível, orientamos que você faça o uso do elevador 
individualmente. Em caso de aglomeração, aguarde o próximo 
elevador ou use as escadas, se possível. 

A aferição da temperatura será realizada? 

Não. Há algum tempo, a aferição obrigatória da temperatura já foi 
descontinuada. Seguiremos sem realizar esse procedimento e, caso a 
obrigatoriedade retorne conforme decreto e avaliação de autoridades 
sanitárias de que seja algo efetivo, a Universidade retomará esse 
protocolo.



É permitido usar o ar-condicionado nos espaços da 
Universidade?

Sim, o uso do ar-condicionado está liberado para todos os espaços 
que contam com essa infraestrutura. Apesar disso, o direcionamento 
para manter os ambientes ventilados naturalmente segue ativo. Ou 
seja: deixe janelas e portas abertas, apesar do ar-condicionado 
ligado, para garantir a ventilação natural dos ambientes.

SOBRE A VENTILAÇÃO DE AMBIENTES
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SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

Se eu não estiver apresentando sintomas, mas tive contato 
próximo com algum/a colega ou qualquer outra pessoa 
positivada, como funcionará?

A orientação é que se intensifiquem as medidas de prevenção e que 
o/a estudante busque orientação médica. Nessas situações, será feita 
a manutenção das atividades presenciais. 

Em caso de suspeita de Covid-19, posso acionar a Transul? 

Não, a Transul não atende casos de sintomas gripais, sejam por 
suspeita, seja para confirmação de Covid-19. Esse serviço está 
disponível apenas para urgências e emergências no Campus.



Se eu positivar para Covid com apresentação de atestado 
médico, como funcionará?

Alunos/as que apresentarem atestado terão falta justificada com 
abono e deverão cumprir o prazo de isolamento de acordo com o que 
determina o seu atestado médico. Após a conclusão do período de 
isolamento, o/a estudante deve retomar as atividades normalmente. 
Todo o processo deve ser realizado junto à secretaria da Escola em 
questão. 
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SOBRE CASOS POSITIVADOS PARA COVID –
GRADUAÇÃO E LATO SENSU

Se eu estiver com sintomas gripais, como funcionará?

Se o/a aluno/a apresentar sintomas gripais, deverá afastar-se das 
atividades presenciais e informar a secretaria da sua Escola. O/A 
aluno/a receberá falta justificada e sem abono. Caso o/a estudante 
venha a testar positivo, deverá informar novamente a secretaria da 
sua Escola, apresentado a comprovação. Neste caso, receberá falta 
justificada com abono desde o primeiro dia de afastamento.
Informações completas sobre o procedimento em 
https://www.pucrs.br/coronavirus/.

Se eu positivar para Covid-19, como terei acesso às aulas?

O/a aluno/a deverá se manter afastado e acompanhar o conteúdo 
pelo Moodle, recuperando as avaliações no seu retorno, conforme 
qualquer outro afastamento por motivo de saúde.

https://www.pucrs.br/coronavirus/


Como funcionará a frequência para alunos/as dos programas 
de mestrado e doutorado?

O/A estudante será alertado pelo/a professor/a sobre o percentual 
mínimo de frequência nas aulas. Nas modalidades remotas e para 
alunos/as assistindo de forma remota a modalidade simultânea, será 
exigida a frequência mínima nas aulas síncronas.
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SOBRE CASOS POSITIVADOS PARA COVID –
MESTRADO E DOUTORADO

Como funcionarão as bancas de qualificação e defesa?

A partir de agora, está permitida a realização de bancas presenciais, 
com a possibilidade de participação remota de membros da 
banca. Também serão permitidas bancas integralmente remotas. 
Ficará sob critério do/a professor/a orientador/a a indicação da 
modalidade da banca.



As aulas da graduação serão 100% presenciais? 

Sim. A partir do dia 2 de março, a Universidade retomará as 
atividades em modalidade presencial. Por isso, não haverá 
transmissão síncrona ou assíncrona das aulas. 
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SOBRE O FORMATO DAS AULAS

Como serão as aulas da pós-graduação lato e stricto sensu?

O formato das aulas será definido de acordo com necessidades de 
cada curso e/ou disciplina. Confira com a Secretaria da sua Escola. 

SOBRE OS ESPAÇOS DO CAMPUS

Os bebedouros serão liberados?

Sim, mas somente para abastecer garrafinhas de água.

Como serão controlados os espaços comuns dos ambientes?

Os espaços estarão sinalizados com informações de prevenção e 
cuidados com a Covid-19, ressaltando a importância de seguir os 
protocolos de saúde divulgados no Plano Institucional de Prevenção e 
Redução de Riscos disponíveis em pucrs.br/coronavirus/plano.



Existe algum diferencial da PUCRS para realização do teste de 
Covid-19 para alunos/as? 

Sim, os/as alunos/as e colaboradores/as da PUCRS contam com 
atendimento especial no Posto de coleta do Centro Clínico do Hospital 
São Lucas da PUCRS, além de desconto de 30% para testagem por 
PCR e Teste Rápido (Antígeno).

SOBRE SUBSÍDIO PARA TESTAGEM DE ALUNOS

08

Quais são os valores especiais para comunidade PUCRS?

PCR – R$ 150
Prazo de liberação do resultado: em até 24 horas úteis com acesso 
ao resultado pelo Portal 

Teste rápido (antígeno) – R$ 75 
Prazo de liberação do resultado: em até uma hora com acesso ao 
resultado pelo Portal 

Qual é o horário para atendimento?

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e sábados das 9h às 13h.

O que o/a estudante precisa apresentar para ter acesso ao 
convênio da Universidade?

Alunos/as devem apresentar o documento de identificação (RG) e 
Cartão do Aluno (físico ou pelo APP da PUCRS). Caso o/a aluno/a 
queira fazer o teste utilizando o plano de saúde particular, deverá 
observar as regras, pois alguns exigem um encaminhamento médico.
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Existe outro local conveniado com a PUCRS para realização do 
exame?

Sim, durante o mês de março, na Panvel do Campus central da 
PUCRS, no prédio 12, também é possível realizar o teste com 10% de 
desconto para colaboradores/as e alunos/as.

Para ter acesso ao desconto no teste da Panvel, como 
funciona?

A Panvel oferece o teste rápido (antígeno) por R$ 80 (10% de 
desconto) para alunos/as da PUCRS.
Prazo de liberação do resultado: 20 minutos. Para quem não puder 
aguardar o resultado, é oferecida a opção de enviar o laudo por e-
mail.
Horário de atendimento: os testes serão realizados por ordem de 
chegada, no horário de funcionamento da loja, de segunda a sexta-
feira, das 7h às 21h30 e sábados das 9h às 12h. 
Para ter acesso ao convênio da Universidade com a Panvel, o/a 
aluno/a deverá apresentar o documento de identificação com foto, 
CPF e Cartão do Aluno (físico ou pelo APP da PUCRS). 



Onde eu encontro as informações e os protocolos atualizados?

Temos uma página que é atualizada sempre que há alguma alteração 
nos protocolos de segurança ou decretos federais e municipais. A 
página pode ser acessada por todos/as alunos/as da PUCRS: 

INFORMAÇÕES COMPLETAS E PROTOCOLOS
ATUALIZADOS 
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Existe algum outro material com informações completas sobre 
como proceder em caso de confirmação de Covid?

Sim. Criamos também o Guia para casos suspeitos e confirmados, 
que reúne todas as informações e é atualizado sempre que há 
alguma alteração ou novo direcionamento. Ele está disponível para 
todos/as em: 

https://www.pucrs.br/coronavirus/


É obrigatória a apresentação de passaporte vacinal para o 
retorno?

Felizmente estamos em uma região em que houve grande adesão 
à vacinação. Nosso corpo técnico e docente está vacinado e 
seguimos incentivando a vacinação dos estudantes. A Universidade 
segue as determinações do poder público Estadual e Municipal, que 
no atual momento não preveem a exigência do passaporte vacinal 
ou testagem nos ambientes de ensino.
O Comitê Institucional segue atento às futuras deliberações 
governamentais nas esferas Federal, Estadual e Municipal, 
avaliando o cenário da pandemia e realizando escutas à 
comunidade universitária. 

SOBRE O PASSAPORTE VACINAL
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