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Para a segurança da nossa 

comunidade e para o cuida-

do da saúde e do bem-estar 

dos/as nossos/as alunos/as, 

desenvolvemos protocolos 

específicos para atendimento 

e acompanhamento de casos 

suspeitos ou confirmados de 

Covid-19.

Confira a seguir o passo a 

passo para encaminhamento.
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PARA A COVID-19

03
ESTUDANTES 
CONTACTANTES 
DENTRO DO MESMO 
DOMICÍLIO OU NÃO 

02
ESTUDANTE COM 
TESTE POSITIVO 
PARA A COVID-19



para estudantes com esquema vacinal completo
ORIENTAÇÕES

DIAGNÓSTICO 
POSITIVO, 
COM SINTOMAS 

CONTATO COM 
CASO DE 
DIAGNÓSTICO 
POSITIVO

7 dias de 
isolamento 

Retorno
 24h sem
sintomas 

Se apresentar sintomas 
nas últimas 24 horas 

antes de sair do 
isolamento, manter 

isolamento até 
completar 10 dias. 

DIAGNÓSTICO 
POSITIVO, 
SEM SINTOMAS 

5 dias de 
isolamento 

Se apresentar sintomas em 
qualquer dia durante o 

isolamento, manter isolamento 
até completar 7 dias e seguir 
orientação para sintomáticos. 

Reforçar as medidas de 
prevenção e manter 
atividades normais



01
CASOS SUSPEITOS
PARA A COVID-19

A partir de sintomas de síndrome gripal*, o/a aluno/a deverá 

ser afastado/a imediatamente das atividades acadêmicas e 

orientado/a a buscar atendimento médico. 

O/A estudante será autorizado/a a frequentar as atividades 

presenciais somente após ter cumprido os prazos de isola-

mento e demais recomendações dos protocolos de saúde 

e/ou ter liberação médica.

*Sintomas de síndrome gripal: desconforto respiratório 

agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, 

mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de 

garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.



ESTOU COM
SINTOMAS
GRIPAIS

VOCÊ DEVERÁ 
PERMANECER
AFASTADO/A

em isolamento, com 
acompanhamento e 

protocolos definidos pelo 
profissional Médico.

SE TESTOU 
POSITIVO 

PARA 
COVID-19

SE TESTOU 
NEGATIVO E 
SEGUE COM 
SINTOMAS

SE TESTOU 
NEGATIVO E 
NÃO POSSUI
SINTOMAS

MANTENHA O 
AFASTAMENTO 
E COMUNIQUE 
À SECRETARIA 

DA ESCOLA. 

DESCARTADA
A SUSPEITA
DE COVID-19

MANTIDA A
SUSPEITA DE

COVID-19

COMUNIQUE SUA
SECRETARIA SOBRE
SEU DIAGNÓSTICO

E RETORNE AS 
SUAS ATIVIDADES.

SIGA AFASTADO 
DAS ATIVIDADES 

ATÉ A 
CONFIRMAÇÃO

PROCURE
ATENDIMENTO

MÉDICO 

INFORME A
SECRETARIA DO
CURSO SOBRE O 

SEU AFASTAMENTO

Permaneça em 
isolamento domiciliar.

O/A coordenador/a do curso 
será informado/a e você poderá 
retornar às atividades acadêmi-

cas presenciais.

CONTATE A 
SECRETARIA DA ESCOLA, 
APÓS TER CUMPRIDO OS 

PRAZOS DE ISOLAMENTO E 
DEMAIS RECOMENDAÇÕES 

DOS PROTOCOLOS DE SAÚDE 
E/OU TER LIBERAÇÃO MÉDICA.



Após a confirmação com atestado médico ou 

resultado de teste positivo para COVID-19, o/a 

estudante deve permanecer afastado/a das ativi-

dades presenciais e em isolamento até receber 

autorização médica ou ter resultado de teste ne-

gativo ou cumprir o prazo de isolamento de 7 a 10 

dias para retornar à rotina normal.

02
ESTUDANTE COM 
TESTE POSITIVO 
PARA A COVID-19



VOCÊ PERMANECERÁ 
AFASTADO/A DAS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS

e em isolamento até cumprir o 
isolamento necessário para 

retornar à rotina normal.

NOTIFIQUE A ESCOLA 
SOBRE A SUA SITUAÇÃO

Solicite seu afastamento 
com faltas justificadas com 

abono.

VOCÊ SÓ PODERÁ
RETORNAR APÓS

COMPLETAR O PERÍODO
DE 7 A 10 DIAS OU

O PRAZO ESTABELECIDO
NO SEU ATESTADO MÉDICO 

OU RESULTADO DE 
TESTE NEGATIVO

Envie cópia do
atestado médico ou 

do resultado de teste 
positivo para

a Secretaria da sua
Escola por e-mail.

Contate a secretaria da 
sua Escola no dia anterior 
ao término do atestado 

médico ou do seu 
período de afastamento.

SOBRE SEU 
RETORNO

CASO
CONFIRMADO



03
ESTUDANTES 
CONTACTANTES 
DENTRO DO MESMO 
DOMICÍLIO OU NÃO

Estudantes contactantes com casos positi-

vos e que apresentarem sintomas devem 

afastar-se das atividades, comunicando a Se-

cretaria da Escola. Em caso de não haver sin-

tomas, o estudante pode manter as suas ati-

vidades normais.



VOCÊ JÁ SABE MAS 
NÃO CUSTA LEMBRAR:

Use

Lave as mão 
durante, no mínimo, 20 

segundos e/ou 
higienize-as com álcool 

em gel.

Ao tossir 
ou espirrar,
cubra o nariz e boca 

com o cotovelo 
flexionado ou com 

lenço de papel, nunca 
com as mãos. 

Evite tocar 
nos olhos, no nariz e na 
boca com as mãos não 

higienizadas.

Mantenha uma

Para a saúde da Comunidade 
Universitária, como medida de
autocuidado, incentivamos a 

utilização da máscara em ambientes 
fechados e ao ar livre. É obrigatório o 

uso de máscara em todos os 
ambientes fechados da Universidade. 

Como medida de autocuidado, 
incentivamos a utilização da máscara 

também em ambientes ao ar livre.



ORIENTAÇÕES
Atestado médico ou termo fornecido pelo/a médico/a: é o documento 
fornecido por profissional médico/a e utilizado para justificar e abonar as 
faltas de um um/a aluno/a devido a alguma incapacidade, seja por 
doença ou acidente. Deve ser escaneado ou fotografado e enviado, em 
até 48h da emissão do documento,  para:

ESCOLAS E-MAIL TELEFONE

Escola de Ciências da Saúde e da Vida

Escola de Comunicação, Artes e Design

Escola de Direito

Escola de Humanidades

Escola de Medicina

Escola Politécnica

Escola de Negócios

(51) 3320 - 3683

(51) 3320 - 3569

(51) 3320 - 3634 

(51) 3320 - 3555

(51) 3320 - 3829

(51) 3320 - 3558

(51) 3320 - 3547

saude@pucrs.br

famecos@pucrs.br

direito@pucrs.br

humanidades@pucrs.br

medicina@pucrs.br

politecnica@pucrs.br

enegocios@pucrs.br


