
 

  
 
  

PROTOCOLO PARA A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR DE FORMA PRESENCIAL 
 

Considerando o modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, que trata dos 
protocolos gerais e específicos, com última atualização em 15 de junho de 2020; 

considerando o Decreto nº 55.292, de 4 de junho de 2020, que estabelece as normas aplicáveis                
às instituições e estabelecimentos de ensino situados no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

considerando a portaria conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020; 
considerando a portaria conjunta SES/SEDUC/RS nº 01/2020; 
considerando o decreto  nº 55.465, de 5 de setembro de 2020; 
considerando as determinações do COE-E Local(Centros de Operações de Emergência em           

Saúde para a Educação local); 
considerando o edital do concurso vestibular de verão/2021 presencial UCS, de 22 de outubro              

de 2020; 
 
a Universidade de Caxias do Sul estabelece o seguinte protocolo para a realização do Concurso               
Vestibular de Verão 2021, o qual será realizado na forma presencial. 
 
1. Objetivo 
Este protocolo tem como objetivo descrever as medidas a serem adotadas pelos candidatos ao              
vestibular a ser realizado de forma presencial na Universidade de Caxias do Sul, durante o período                
definido como pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19), atendendo às normativas vigentes no            
país, estado e município. 
 
2. Antes de se direcionar a UCS 
O candidato, ao receber a informação do local e sala da realização da prova, poderá realizar uma                 
movimentação virtual no interior do Campus, acessando e explorando o tour vitual disponibilizado             
no site https://www.ucs.br/site/tourvirtual/ para conhecer o endereço da realização da prova e evitar             
deslocamentos desnecessários. 
É indicado ao candidato revisitar o edital do concurso vestibular de verão/2021, especialmente o item 3, 
para organização, acessando: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/edital-vestibular-verao-medicina-2021.pdf 
Também, orienta-se evitar levar ao local da prova itens desnecessários de uso pessoal. 
 
 
3. No percurso: 
No uso de veículo próprio, táxi ou aplicativo ou transporte coletivo, recomenda-se higienizar as mãos               
antes de entrar e ao sair do carro. Além disso, evitar tocar desnecessariamente nas superfícies do                
automóvel. 
 
 
4. Do acesso a UCS e durante a realização da prova  
O acesso ao Campus se dará pelas vias públicas que o contornam. Ao findar o período de ingresso ao                   
Campus, não será permitido carros e pessoas ficarem nas dependências aguardando o final da prova.               

https://www.ucs.br/site/tourvirtual/
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/edital-vestibular-verao-medicina-2021.pdf


Sugerimos ao candidato utilizar o sistema de drive-thru nos momentos de chegada e saída do               
Campus, com o intuito de não ter formação de aglomerações nas dependências do Campus. 
O Campus disponibilizará banheiros, devidamente higienizados, para serem utilizados antes de           
acessar o local de prova. Estão localizados no prédio 59 - Restaurante Universitário e Bloco 17 -                 
Centro de Convivência, além de banheiros químicos localizados no estacionamento do Bloco F, ao              
lado da Praça de Alimentação e no estacionamento do CETEC - ao lado do Bloco C. 
O bloco e seus espaços físicos foram preparados para a realização das provas de acordo com                
rigorosas medidas de prevenção de aglomerações e possíveis fontes de contaminações, de acordo             
com as normativas elencadas no caput deste protocolo. Isso inclui a readequação do teto de ocupação                
das salas de aula, demarcação, no chão, dos locais de acesso ao bloco e sala de aula, sinalização,                  
informando o sentido único de fluxos para entrada e saída, aferição de temperatura, cartazes              
informando a conduta a ser adotada para o uso do espaço físico, higienização constante de banheiros                
e superfícies de contatos de uso comum, kit de higiene completo nos banheiros, entre outras medidas                
adotadas. 
Nesse sentido, segue a conduta a ser cumprida pelo candidato na chegada, permanência e saída do                
local de prova no que tange às medidas para evitar aglomerações e possíveis fontes de contaminação.                
O candidato: 
- Deve respeitar as demarcações, no chão, de distanciamento social entre candidatos e fiscais no               
acesso ao bloco de sua prova. 
- Deve permitir a aferição de temperatura corporal, na região da testa, de acordo com nota publicada 
pela ANVISA, no site 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/informacoes-tecnicas-sobre-termomet
ro-infravermelho, por meio de termômetro digital infravermelho, a ser utilizado previamente ao 
acesso ao bloco. 
- Deve se direcionar à sala de atendimento especializado ao aferir a temperatura igual ou superior a                 
37,5º na triagem de acesso para a realização da prova. 
- Deve higienizar o calçado no tapete sanitizante na entrada do bloco. 
- Deve higienizar as mãos com solução de álcool em gel 70% na entrada do bloco. 
- Deve fazer a substituição da máscara pessoal por outra disponibilizada pela organização,             
observando a colocação correta, ou seja, cobrindo inteiramente a boca e nariz, sem deixar espaços               
laterais, ajustando ao formato do rosto. 
- Deve seguir o sentido de fluxo informado para acessar a sala. 
- Deve respeitar as demarcações, localizadas no piso, de distanciamento social entre candidatos             
enquanto aguarda a liberação para acessar o interior da sala de aula. 
- Deve evitar comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos. 
- Deve ocupar uma mesa/cadeira de forma individual e demarcada, no sentido fundo para frente,               
evitando qualquer contato entre candidatos. 
- Deve fazer a substituição da máscara facial depois de três horas de uso, de acordo com as                  
recomendações do Ministério da Saúde e ANVISA. Nova máscara será fornecida pela organização. A              
primeira utilizada deve ser descartada em recipiente adequado disponibilizado pelo fiscal. 
- Deve permanecer sempre com a máscara devidamente ajustada ao rosto. 
- Deve seguir as orientações repassadas pelo fiscal para o andamento seguro da realização da prova. 
 
 
5. Após a realização da prova 
Ao sair do local de prova, o candidato deve, o mais breve possível, deixar as dependências externas                 
do Campus, evitando possíveis aglomerações que possam surgir. 
Os candidatos que, em até 8 dias, apresentarem sintomas para Covid-19 ou que tiverem testagem               
positiva, deverão informar a organização do vestibular UCS, via e-mail vestibular@ucs.br, para que a              
instituição possa informar aos órgãos da rede pública de saúde municipal.  
 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/informacoes-tecnicas-sobre-termometro-infravermelho
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/informacoes-tecnicas-sobre-termometro-infravermelho

