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Nós, alunos do Curso de Formação Policial da PCMS de 2020 – CFP, viemos por meio                
desta carta aberta manifestar a peculiar situação em que nos encontramos, com o objetivo de,               
com o apoio dos nobres destinatários, manifestar nossas angústias, trazer compreensão às            
nossas perspectivas e, com sorte construir uma solução viável a todos. 

Na presente data (22/04/2020), os Secretários de Estado de Administração e           
Desburocratização e de Justiça e Segurança Pública e o Delegado-Geral da Polícia Civil deste              
Estado, suspenderam a realização do Curso de Formação Policial e a sustaram os efeitos              
administrativos decorrentes das matrículas dos candidatos na mencionada Fase,         
perdurando enquanto estiver vigente a situação de emergência em razão da pandemia por             
Doenças Infecciosas Virais - COVID-19 (D.O.E.-MS nº. 10.152  - 22.04.2020, fls. 102/103). 1

Esta carta será direcionada a diferentes pessoas e instituições, todas certamente tão            
envolvidas quanto nós na solução das demandas descritas neste documento. Assim           
considerando, nossos destinatários, dentre outros, são: 

● Delegacia Geral de Polícia Civil – DGPC; 
● Academia de Polícia Delegado Júlio César da Fonte Nogueira – ACADEPOL; 
● Sindicato dos Policiais Civis do MS – SINPOL/MS; 
● Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização – SAD; 
● Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP; 
● Secretaria de Estado de Governo – SEGOV; 
● Secretaria de Estado de Saúde - SES; 
●  Deputados Estaduais; 
●  Imprensa. 

É fundamental destacar que somos hoje 261 alunos devidamente matriculados no CFP,            
que tinha como data de início o dia 16/03/2020, uma segunda-feira. Porém, como é sabido,               
fez-se necessária a suspensão do início das aulas devido a famigerada pandemia do Covid-19.              
Tal suspensão foi anunciada na tarde do dia 14/03/2020, sábado, surpreendendo a todos e              
gerando grande apreensão entre os alunos. 

Este documento não tem a pretensão de avaliar ou julgar qualquer política ou iniciativa              
de órgão público ou privado na prevenção e combate ao Covid-19, aliás, todos nós dividimos as                
mesmas preocupações nesse sentido. Nós, alunos, entendemos que a suspensão foi, ao            
menos na época, necessária. 

Desde a suspensão do início do CFP, estamos seguindo as orientações que nos foram              
passadas: aplicar práticas preventivas e aguardar ordens. Entretanto, nós, os 261 alunos            
(leia-se 261 famílias), ao atendermos às justas exigências do estado para a já efetuada              
matrícula no CFP, deixamos nossos empregos, encerramos parcerias profissionais e, em           

1EDITAL n. 88/2020 – SAD/SEJUSP/PCMS/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CONCURSO PÚBLICO DE           
PROVAS E TÍTULOS, PARA PROVIMENTO NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DO QUADRO DE               
PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA –           
SAD/SEJUSP/APJ/PCMS/2017: https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10152_22_04_2020.  
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muitos casos, deixamos nossas famílias em nossas cidades para vir à Campo Grande,             
em outros casos, muitos trouxeram famílias inteiras por serem arrimo de família. 

Quis o destino que a suspensão se fizesse necessária antes do início oficial das aulas,               
mas por outro lado, depois de outras providências importantes como: aluguéis, translado,            
enxoval, demissão ou exoneração, e, principalmente, a matrícula no referido CFP.  

Nossa angústia e a urgência das necessidades mais básicas de nossas famílias nos             
levam a dizer o óbvio: diferente do CFP, nossas demandas financeiras não foram suspensas,              
assim como a necessidade do estado em reforçar o quadro de servidores da segurança              
pública. 

Conveniente destacar ainda os fundamentos legais que nos garantem a continuidade do            
curso e, no mínimo, uma ajuda de custo. 

● Continuação do curso: 

o Segundo o Decreto no 15.414, de 16 de Abril de 2020, art. 2o inciso VI: “a                
vedação à realização de novos concursos públicos e à contratação de novos            
servidores de concursos em aberto e empregados públicos que impliquem          
aumento de gastos para o Estado com recursos do Tesouro, excetuados os            
Programas de Estágio e as Secretarias de Estado de Saúde e de Justiça e              
Segurança Pública, em relação às quais deve ser observada, no que           
couber, a Lei de Responsabilidade Fiscal;”.  

o Ademais, no mesmo decreto, em seu art. 2º inciso X, temos: “a vedação à              
realização de novas despesas com cursos, capacitações, treinamentos, coffee         
breaks, participação em eventos e seminários, e demais gastos similares, que           
tenham como fonte de financiamento recursos do Tesouro Estadual,         
ressalvados os com processo em andamento;”. 

● Bolsa-formação: 

o Conforme o Edital n. 1/2017: “18.1. O Curso de Formação Policial terá a carga              
horária mínima de 600 (seiscentas) horas/aula e será coordenado e ministrado pela            
Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira – Acadepol, em             
Campo Grande, podendo ser procedidas atividades em outros locais, no interesse           
da Administração, sendo desenvolvido em período integral e podendo estender-se          
aos sábados, domingos, feriados e horários noturnos, estruturando-se em aulas          
teóricas, práticas e treinamentos, que consistem em estágios com a participação em            
diligências internas e externas nas unidades policiais, sem prejuízo da frequência às            
aulas do curso. 18.1.1. Durante o Curso de Formação Policial será exigida do Aluno              
Policial Civil frequência obrigatória e dedicação exclusiva.”. 

o Paralelo a isso, o Edital n. 1/2017 prega: “18.3. O candidato matriculado no Curso de               
Formação Policial fará jus a uma retribuição e ajuda de custo, conforme fixado em              
lei, para fins de transporte, alimentação e demais despesas necessárias”. o           
Consoante expresso na Lei orgânica da PCMS em seu art. 54-D: “O aluno             
matriculado no curso de formação policial fará jus a uma retribuição, conforme fixada             
em lei.” 

o E mais, segundo a Lei Estadual n. 3.604 art. 1o: “Ao ser matriculado e durante o                
curso de formação policial, o aluno fará jus a uma retribuição, a título de              
bolsa-formação, correspondente a cinquenta por cento para delegados e a setenta           
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por cento para os demais cargos, incidentes sobre o subsídio inicial da respectiva             
carreira.”; 

Torna-se imperioso relembrar que para chegarmos na condição de alunos do CFP, já             
passamos por inúmeras situações em nossas vidas, empregos e família, porquanto o            
respectivo concurso teve início em 2017 e, devido a diversas fases, batalhas judiciais, dentre              
outros motivos, prolongou-se por aproximados 3 anos até o momento. 

Destacamos que estamos dispostos a cumprir qualquer exigência para que o           
curso seja retomado e a bolsa-formação seja paga (neste ato, abaixo, apresentaremos            
um possível Código de Conduta para este momento, elaborado com a união de alguns              
alunos de diversas turmas). Medidas de prevenção contra o Covid-19, aulas EAD, turnos             
alternados, uso de EPI’s, isolamento de nossos familiares, entre outros exemplos de            
providências que podem ser exploradas para garantir a formação dos 261 alunos que             
desejam ingressar na melhor polícia civil do país para manter a qualidade, servir e              
proteger a sociedade e continuar enchendo de orgulho o povo sul-mato-grossense. 

Destacamos ainda, como sugestão, a possibilidade de reorganizar a carga horária do            
CFP/PCMS/2020 de forma a antecipar os estágios obrigatórios nas delegacias em Campo            
Grande. Considerando que nossa capital conta com DP’s, DEPAC’s, DGPC e Delegacias            
especializadas, sabe-se que é possível organizar uma escala para que nós, alunos, possamos             
iniciar as atividades de estágio nas unidades citadas. 

É importante dizer que existe estrutura logística entre os alunos para cumprir, inclusive,             
estágio obrigatório em delegacias do interior do estado. O corpo de alunos do CFP/PCMS/2020              
está totalmente disposto e capaz de lidar com circunstâncias adversas para que possam             
ingressar na gloriosa Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e entende que pode contar com o                 
suporte da ACADEPOL e DGPC para construir uma alternativa viável a todos. 

Sabemos que a pandemia não reduz as demandas da Polícia Civil. Pelo contrário, estas              
se tornam mais complexas e demandam mais organização. O corpo de alunos integrado às              
demandas das Delegacias de Polícia e outros departamentos é um recurso valioso, que pode              
ajudar muito a instituição a atravessar a delicada fase em que toda a sociedade se encontra.  

Propostas mais específicas para a execução desta ou de qualquer outra solução pode e              
deve contar com o corpo de alunos para sua viabilização. Estamos a disposição, estamos              
prontos. 

Observamos ainda que outros órgãos de segurança pública do estado não se resignam             
diante da pandemia, retomando cursos de formação e utilizando esta nova e vibrante força de               
trabalho dos alunos para melhor atender à população. 

Independente da estratégia que será eleita: a Polícia Civil precisa, o corpo de alunos se               
dispõe, nossas famílias dependem, e o povo sul-mato-grossense agradece a incorporação dos            
novos agentes de polícia judiciária. 

Por fim, respeitosamente, o que se pede é que diante do complexo cenário em que nos                
encontramos, possamos ser compreendidos, amparados e minimamente informados de         
decisões já tomadas ou decisões futuras. Objetivamente, solicitamos: 

o Retomada do CFP, uma vez que se trata de serviço essencial, com legitimidade             
legal (observadas medidas de biossegurança, descritas no código de conduta          
em anexo). 
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Agradecemos a disposição de todos e esperamos confiantes quem possa acolher nossa            
demanda o mais breve possível, pois as necessidades do estado e de nossas famílias não               
podem esperar. 

 

 

APRESENTAÇÃO: 
 

Neste documento iremos apresentar medidas de flexibilização para o retorno do Curso de             
Formação das turmas de Escrivães e Investigadores, o qual encontra-se suspenso desde 14 de              
março de 2020 . 2

 
O curso possui aproximadamente 260 alunos, sendo 140 para o cargo de EPJ e outros 120                
para o cargo de IPJ. 
 
A preocupação pela manutenção do Curso de Formação foi exclusivamente pela saúde pública,             
a fim de evitar a proliferação da doença, bem como pelo fato de conter candidatos de diversos                 
locais. 
 
Passados mais de 30 dias da suspensão, diversas medidas de flexibilização foram adotadas             
em diversos segmentos, tanto nesta Capital, como pelo país. 
 
Medidas prevendo readaptação foram implantadas no Curso de Formação da Polícia Militar            
deste Estado, demonstrando que é possível a manutenção de um Curso de Formação. A              
comparação é apenas para demonstrar que, com medidas de adequação, podemos viabilizar a             
retomado do Curso de Formação. 
 
Além do exemplo acima, ainda temos como exemplo a reabertura do comércio nesta Capital,              
incluindo shoppings e academias , além do funcionamento de terminais rodoviários, aeroporto,           3

e a reabertura de igrejas. As flexibilizações seguem diversos critérios de biossegurança, razão             
pela qual, demonstraremos a plausividade da aplicação destas medidas no presente Curso de             
Formação. 
 
Por fim, Estados com maior proliferação do COVID-19 mantiveram, com adaptações, ou já             
reabriram os cursos de formação de suas polícias, como Santa Catarina, São Paulo e Rio               
Grande do Sul. 

 
 

PONTO 1: IDEIA PRINCIPAL - ADIANTAMENTO DE ESTÁGIOS: 
 

A nossa ideia inicial seria o adiantamento de uma das fases do Curso de Formação, os                
Estágios em Delegacias, o que diluiria o quantitativo de 261 alunos nas diversas delegacias              

2 Adiado Curso de Formação Policial em função da emergência em saúde:            
http://www.acadepol.ms.gov.br/adiado-curso-de-formacao-policial-em-funcao-da-emergencia-em-saude/. 
3 
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2020/03/26/com-decreto-da-prefeitura-de-campo-grande-lotericas
-industria-podem-reabrir-nesta-sexta-e-igrejas-com-restricoes-na-segunda.ghtml 
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desta capital e, talvez, nas regionais do interior. Esta alternativa auxiliaria nos fluxos das              
delegacias, bem como efetivaríamos uma das fases mais importantes do curso. 
 
Assim como os estágios, demais matérias e atividades da ACADEPOL podem ser remanejadas             
para que tenha início mesmo no período de COVID-19, como aulas em ambientes abertos,              
fazendo um rodízio entre os alunos e, mais uma vez, diluindo a aglomeração. 
 
Superar a ideia supramencionada, passamos a expor outras medidas alternativas e de igual             
eficácia. 

 
PONTO 2: READEQUAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA: 

 
Considerando que a turma de agentes foi dividida da seguinte maneira: 

● 4 turmas: 
- Alfa: 70 EPJ 
- Bravo: 70 EPJ 
- Charlie: 60 IPJ 
- Delta: 60 IPJ 

 
Considerando que este número ainda é considerado elevado para estarem no mesmo            
ambiente, podendo ser considerado aglomeração, sugerimos a seguinte divisão: 

● 7 turmas: 
- 4 turmas de EPJ, possuindo em média 35 alunos cada; 
- 3 turmas de IPJ, possuindo em média 30 alunos cada. 

 
Considerando ainda que ficaria inviável 260 alunos transitando pelo recinto da Acadepol,            
sugerimos ainda que as turmas tenham aula de maneira alternada, ou seja, um dia com aulas                
para as turmas de EPJ e outro para IPJ, reduzindo em quase 50% a quantidade diária de                 
alunos, assim: 
 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Semana 1 EPJ (140) IPJ (120) EPJ IPJ EPJ IPJ EPJ 

Semana 2 IPJ EPJ IPJ EPJ IPJ EPJ IPJ 

Semana 3 EPJ IPJ EPJ IPJ EPJ IPJ EPJ 

Semana 4 IPJ EPJ IPJ EPJ IPJ EPJ IPJ 

 
Considerando que a Acadepol possui 4 salas de aulas, sendo 2 com capacidade para 70               
alunos e outras 2 com capacidade para 60 alunos, estas bastariam para comportar cada turma               
reduzida, mantendo uma distância razoável entre as carteiras. As salas deverão ficar com             
janelas abertas para melhor ventilação, e cada 2 horas (ou a cada troca de professor) o                
ambiente deverá ser higienizado pelos alunos responsáveis pela faxina. 
 
Considerando até que, poderá ocorrer aglomeração, mesmo com o número reduzido, no            
refeitório e vestiários faremos duas sugestões: 
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Refeitório Vestiários / Banheiros 

1. Estabelecer 2 horários para almoço: 
- Primeiro grupo: 11h - 12:30h 
- Segundo grupo: 12:45h - 14:15h  
2. Entre cada turno de almoço terá um       

intervalo de 15min., que deverá ser      
utilizado para a higienização (à cargo da       
equipe de faxina) do local para a próxima        
turma; 

3. Para que nenhum grupo fique prejudicado,      
as turmas de agentes deverão também      
revezar os grupos de almoço; 

4. O refeitório deverá ser dividido em duas       
partes, sendo o máximo de 2 turmas por        
turno de almoço. 

1. Para aumentar o espaço para vestiário,      
sugerimos utilizar as 3 salas menores; 

2. Só deverá permanecer no banheiro o      
número de pessoas correspondente ao     
número de vasos sanitários/chuveiro; 

3. Após atingido o limite da capacidade do       
banheiro, os alunos deverão aguardar em      
fila deverá, obedecendo o distanciamento     
de, no mínimo, 1 metro; ficando permitida       
a entrada apenas após a saída de um        
aluno. 

 
Considerando também a diminuição do rodízio de pessoas dentro da Acadepol, poderia-se            
implantar o sistema de gravação de aulas “ao vivo”, as quais serão repassadas aos demais               
alunos de outras turmas, por meio de “data show”. As perguntas ficariam à cargo dos               
respectivos xerifes, que as receberá e repassará ao respectivo professor da matéria via e-mail.              
Vale ressaltar que, esta medida só seria aplicada, caso a Instituição não possua um portal para                
ministrar aulas em EAD. Para evitar que apenas uma turma tenha aulas “ao vivo”, sugerimos               
assim: 

- Turma A: Terá aula “ao vivo” das matérias I, II e III. 
- Turma B: Terá aula “ao vivo” das matérias IV, V e VI.  

(...) 
(e assim sucessivamente, uma vez que o Curso possui mais de 30 matérias que serão               
ministradas exclusivamente em sala de aula) 

 
Considerando, por sua vez, que algumas atividades dos alunos serão externas ao recinto da              
Acadepol (estágio, direção defensiva), essas aulas poderiam ocorrer para a Turma que não             
estiver naquele dia tendo aulas internas no prédio da Acadepol. Ou seja, enquanto uma turma               
estiver assistindo aulas presenciais nas salas de aulas, nada impede que as demais turmas              
tenham aulas externas de maneiras pontuais e isoladas dos demais. 
 
Por fim, as respectivas medidas são temporárias, perdurando enquanto ainda for recomendável            
o isolamento social, pois, deixando de ser necessária, o funcionamento do curso voltará ao seu               
ritmo normal. 
 

 
 

PONTO 3: MEDIDAS GERAIS DE CONTENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO: 
 

- MEDIDAS GERAIS: 
➔ Aplicação de teste rápido em todos os alunos; 
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➔ Aferição da temperatura corporal com termômetro infravermelho (cada turma         
adquiriria seu respectivo termômetro, ficando a aferição a cargo dos respectivos           
xerifes/subxerifes), sendo que aqueles que não se encontrem com a temperatura           
corporal dentro da normalidade, ou seja, que apresentarem estado febril deverão           
ter a entrada recusada. (Medida que evita somente os casos sintomáticos da            
doença);  

➔ Em filas, manter distância de no mínimo 1 metro; 
➔ As carteiras deverão manter distância de 1 metro, ou intercalar um cadeira            

ocupada e uma vazia; 
➔ Utilização de máscaras para todos que adentrarem ao recinto da ACADEPOL           

(item deverá fazer parte do material do aluno); 
➔ Utilização de luvas em aulas que seja necessário o compartilhamento de objetos            

(ex.: aulas de tiro) - Material deverá fazer parte do material do aluno; 
➔ Disponibilizar dispensadores com álcool gel 70º INPM para higienização das          

mãos de funcionários, professores e alunos em pontos estratégicos, não sendo           
possível cada indivíduo será responsável por portar frasco individual de          
antisséptico (álcool em gel 70º INPM); 

➔ Higienização  das salas a cada 2 horas ou após o término de cada atividade; 4

➔ Higienização do refeitório após o uso de cada grupo; 
➔ Não compartilhar objetos, exceto os de uso prático em aula (com luvas); 
➔ Cobrir completamente boca e nariz com um lenço de papel ou usar o antebraço              

para cobrir a tosse ou o espirro; 
➔ Orientar os colaboradores e os visitantes a adotarem a etiqueta e a higiene             

respiratória: 
1. Se tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com cotovelo flexionado ou lenço             

de papel; 
2. Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente        

após o uso e realizar a higiene das mãos); 
3. Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar; 
4. Prover lenço descartável para higiene nasal, por responsabilidade de         

cada aluno; 
5. Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços. 
6. É obrigatória a utilização de máscaras na Acadepol, as quais deverão ser            

adquiridas por cada aluno, em quantidade adequada para trocas durante          
o turno de aulas. 

➔ Os alunos devem higienizar as mãos sempre que necessário e especialmente:           
ao chegar à Acadepol; utilizar os sanitários; tossir, espirrar ou assoar o nariz;             
tocar em alimentos não higienizados ou crus; ou contato com qualquer           
superfície; 

➔ Manter as janelas e portas abertas para melhor circulação do ar, mantendo,            
assim ambiente arejado. Serviços que possuírem ar condicionado: manter limpos          
os componentes do sistema de climatização (bandejas, serpentinas,        

4 Higienização a ser realizada pelas respectivas turmas de limpeza de cada turma, utilizando mistura de                
água sanitária com água, ou álcool 70 líquido, dentre outros (Água sanitária, Desinfetantes em geral,               
Limpadores multiuso com cloro, Limpadores multiuso com álcool, Álcool de limpeza [líquido, com             
concentração entre 60% e 80%]). 
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umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a difusão ou multiplicação            
de agentes nocivos à saúde humana; 

➔ Os materiais de escritório e demais superfícies devem ser desinfetados          
regularmente; 

➔ O local de trabalho deve dispor de lavatórios de mãos providos de sabonete             
líquido e papel toalha acondicionados em suportes próprios e dispor de           
recipiente coletor de resíduos com acionamento sem contato manual; 

➔ Caso haja equipamentos de uso coletivo, como bebedouros, recomenda-se que          
se mantenha dispositivo de papel toalha próximo para que seja evitado contato            
direto com a superfície. Após o uso, descartar o papel toalha em coletor de              
resíduos com acionamento sem contato manual e proceder à higienização das           
mãos; 

➔ Para uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes critérios: 
1. Lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente            

dos bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do usuário com              
o equipamento; 

2. Garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para           
evitar contato da boca com a haste (torneira) do bebedouro; 

3. Caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato             
de água, o bebedouro deverá ser substituído por equipamento que          
possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes          
de uso individual; 

4. Higienizar frequentemente os bebedouros. 
➔ Intensificar a higienização dos sanitários, e dos demais ambientes de uso           

compartilhado; 
➔ Intensificar desinfecção de puxadores de armários, equipamentos, corrimões,        

maçanetas, etc, em locais de aulas, instruções, ou outros de uso comum. 
 

- DESLOCAMENTO ATÉ A ACADEPOL: 
➔ O uso de máscaras é recomendado para uso durante o período deslocamento,            

sendo preferencialmente de tecido de dupla camada ou tnt (tecido não tecido),            
mesmo para pessoas que não apresentem sintomas respiratórios,        
confeccionadas conforme a Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS      
. As pessoas que usarem máscaras devem seguir as boas práticas de uso,             5

remoção e descarte, assim como higienizar adequadamente as mãos antes e           
após a remoção. Devem também lembrar que o uso de máscaras deve ser             
sempre combinado com as outras medidas de proteção e higienização conforme           
orientações gerais de uso de máscaras faciais não profissionais publicado pela           
ANVISA, em de 03 de abril de 2020. 

➔ Evitar contato físico com outras pessoas, especialmente caso as mesmas          
apresentem sintomas como febre, tosse e outros, mantendo-se há uma distância           
mínima de 1,5m entre indivíduos; 

➔ Evitar o contato físico com superfícies nos locais públicos; 
➔ Evitar tocar a boca e nariz com as mãos, esfregar os olhos, etc; 

5 Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS. Disponível em:       
<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf> Acesso em: 21 de abril,      
2020. 
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➔ Higienizar as mãos com frequência (recomenda-se a utilização do álcool 70%,           
preferencialmente em gel, especialmente após contato físico com superfícies em          
locais públicos, como tocar no corrimão, ônibus, etc.). 
 

- ENTRADA / FORMAÇÃO: 
➔ Disponibilizar álcool em gel 70% na portaria; 
➔ A formação deverá ser realizada em local aberto (Sugestão: próximo a garagem            

coberta, onde realizaram a formação no dia da aula inaugural); 
➔ Aferição de temperatura (com as turmas separadas com o devido          

distanciamento, cabe ao xerife/subxerife realizar a aferição); 
➔ Nas filas, os alunos deverão manter distância de no mínimo 1,5 metro            

(aproximadamente dois braços) um do outro, tanto em relação ao aluno da            
frente, quanto ao aluno do lado; 

 
- AULAS: 

➔ Preferencialmente, adiantar a grade das aulas teóricas, deixando as práticas          
para o final do curso, já que poderá ter voltado à normalidade; 

➔ Aos alunos que integrem o grupo de risco, as aulas serão exclusivamente online,             
após gravadas serão disponibilizadas em um portal digital da própria instituição,           
ou plataformas virtuais que também permitem acesso simultâneo, por exemplo,          
Google Classroom. 

 
- AO RETORNAR DA ACADEPOL: 

➔ Higienizar os acessórios usados, como bolsas, aparelhos de telefone e chaves.           
As máscaras de tecido devem ser higienizadas conforme Orientações Gerais -           
máscaras faciais de uso não profissional da ANVISA publicada em 03 de abril de              
2020 ; 6

➔ Retirar as roupas, se possível, em área externa da residência e realizar a             
lavagem das roupas usadas na Acadepol imediatamente ao chegar ao domicílio; 

➔ Realizar a lavagem das mãos, de forma a evitar que haja contato destas com a               
face no ato do banho; 

➔ Tomar banho, incluindo a lavagem dos cabelos. 
 

- ERROS A SEREM EVITADOS: 
➔ Contato físico desnecessário (aperto de mãos, abraços, etc); 
➔ Deixar de higienizar as mãos, conforme orientações . 7

 
 

 
Nos colocamos a disposição para esclarecimentos e sugestões. 
 
Material editado entre 17.04.2020 até 22.04.2020. Novas alterações terão a data informada. 

6 ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional:          
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c
5a10f7 
7 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das Mãos em Serviços de Saúde. Brasília, 2007.                
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/index.htm>. Acesso em: 21 de abril, 2020. 
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