
FAQ - Perguntas Frequentes – FOB  

 

Caso tenha dúvidas sobre as normativas e orientações sobre biossegurança e o retorno 

seguro das atividades presencias, entre em contato com a comissão de retorno do seu 

curso. 

Foram considerados para a elaboração destas FAQs: 

 Portaria 036/2020 da Pró-Reitoria de Graduação de 14/12/2020; 

 Portaria Interna 036/2020" de 16/12/2020 sobre o "Retorno das atividades 

presenciais na FOB- PRG - as atividades presenciais acontecerão somente para 

os estudantes que testarem negativo para COVID-19; 

 Anúncio do governo de São Paulo de 17/12/2020; 

 Reunião de Dirigentes da USP de 17/12/2020; 

 Reunião do Conselho de Graduação de 17/12/2020. 

 

1- Os testes serão realizados ANTES da reposição das atividades presencias? Todos 

os estudantes testados farão a reposição? 

Todos os estudantes, de graduação e pós-graduação, funcionários e docentes serão 

testados. Apenas aqueles com resultados negativos irão prosseguir nas atividades 

presencias. 

2- Caso o estudante teste positivo, quais providências deverão ser tomadas? 

I. Se o estudante testar positivo, deverá ser avaliado pelo médico, no serviço 

público ou do seu convênio; 

II. Manter a quarentena (período de 14 dias ou até que seja testado negativo)  

III. Retornar à FOB após teste negativo. 

Endereços das unidades de saúde em Bauru para pacientes suspeitos da doença: 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 

Posto Avançado Covid-19 (PAC) 

 



As UBSs da Vila Falcão e do Núcleo Geisel continuam sendo unidades exclusivas de 

atendimento à Covid-19; 

UBS Bela Vista está localizada na rua Marçal de Arruda Campos, nº 4-41, Vila Lemos; 

atendendo das 7h às 17h. 

UBS Mary Dota está localizada na rua Pedro Prata de Oliveira, bairro Mary Dota; 

atendendo das 7h às 19h. 

PAC - prédio anexo ao Pronto Socorro Municipal, na Rua Rubens Arruda, s/n – quadra 

07. 

 

3- Como será a quarentena? 

Este estudante será afastado por 14 dias ou até seja testado negativo. 

Se for morador do CRUSP, ficará em isolamento, com uso de máscara durante todo o 

tempo, em um apartamento e monitorado pela equipe da FOB. Receberá toda 

alimentação em seu apartamento. Sua família será comunicada. 

Se for morador de “república” ficará em isolamento, com uso de máscara durante 

todo o tempo, em um quarto da sua república. A sua família deverá ser comunicada. 

Se morar com sua família, ficará em isolamento em sua casa, aos cuidados de sua 

família. 

Durante a quarentena, este estudante não frequentará a reposição das atividades 

presencias.  

4- O estudante com diagnóstico confirmado será retestado após o período de 

quarentena? 

Sim, só retornarão às atividades presenciais após testar negativo ao final da 

quarentena. 

 

5- Como o estudante que ficou em quarentena poderá repor as atividades 

presenciais? 



Todo estudante deverá repor as atividades presenciais. Para que isso aconteça de 

forma efetiva e segura, cada caso será discutido/planejado com as disciplinas 

envolvidas, tentando minimizar as perdas no processo de aprendizagem. Deve-se, 

portanto considerar o calendário de reposição assim como as medidas impostas pelo 

plano de retorno da USP e FOB. 

6- As faltas do estudante que ficaram em quarentena serão consideradas? 

Foi acordado pela Comissão de Graduação (CG) que não haverá reprova por estas 

faltas “justificadas” pela doença.  No entanto, para o garantir o aprendizado das 

habilidades específicas, este estudante deverá repor todas as atividades. 

7. A reposição das atividades presenciais é obrigatória? 

Não. O aluno que não quiser ou não puder voltar, deverá solicitar ao Serviço de 

Graduação o trancamento das disciplinas com atividades presenciais durante o período 

de reposição. Então, se a demanda para trancamento for pequena, o aluno poderá se 

matricular de novo quando as disciplinas forem oferecidas em semestre regular, e será 

feito o máximo esforço para incluir todos os estudantes na próxima turma. Caso a 

demanda para trancamento, seja grande, o aluno irá aguardar até que haja vaga nas 

turmas futuras. Nessa situação, as matrículas seguirão as prioridades regimentais. 

  

 8.  Na presença de algum sintoma, o que deverá ser feito? 

Caso o estudante apresente qualquer sintoma, deverá:  

I. Ficar em isolamento; 

II. Informar a Assistente Social, no e-mail  christine@ccb.usp.br  que dará as 

orientações e se encarregará de comunicar aos coordenadores de curso e à 

direção. 

9. Caso o estudante não consiga chegar em Bauru para o teste no dia 04/01/2021, ele 

poderá ser testado em outra data? 



Sim, no entanto, este aluno, se de graduação, deverá informar o Coordenador(a) da 

CoC do seu curso, ou, se de pós-graduação, o seu orientador para agendar o teste em 

outra data. 

Paramentação e desparamentação 

Link para acesso ao vídeo:  

 

https://drive.google.com/file/d/1DGDD8yFKa5Lzhs8uC2vZRdWQRyVWsm12/view?usp

=drive_web 

 

 

1- Scrub 

 Foi estabelecido para os cursos da FOB, o uso do pijama cirúrgico ou scrub, 

como opção para substituir o branco; 

 Seu uso não será obrigatório; 

 O custeio será de responsabilidade dos estudantes; 

 Caso a opção seja o uso do scrub, seguir as especificações e normativas 

enviadas no e-mail; 

 A cor/modelo de cada curso já foi estabelecida por meio da Portaria GD/026-

2020/FOB (anexa); 

 Após a pandemia, o uso do scrub será uma opção de vestimenta na clínica; 

 

2- Locais para troca de roupas 

 A troca de roupa será feita nos espaços destinados em cada curso; 

 Os estudantes serão orientados sobre estes espaços no dia do treinamento; 

 Não será permitido transitar com o scrub, roupa branca ou jaleco fora dos 

espaços de simulação ou atendimento de pacientes. 

 

3. Não será permitido transitar com o scrub, roupa branca ou jaleco fora dos espaços 

de simulação ou atendimento de pacientes. 

 

4- Será necessário usar jaleco por cima do scrub ou roupa branca? 

Será opcional o uso do jaleco de mangas longas sobre roupa branca ou scrub. 



 

5- Quais EPIs a FOB irá oferecer? 

A FOB irá fornecer os EPIs que não fazem parte da rotina das clínicas e que estão 

sendo impostos para esse momento de Pandemia, como: 

 Respirador N95 para as clínicas com aerossol; 

 Jaleco descartável para as clínicas com aerossol; 

 Máscaras cirúrgicas para todas as clínicas; 

 Viseiras; 

 Gorros; 

 outros EPIs e uso de acordo com as especificidades das disciplinas clínicas, 

serão informados pela comissão que realizará o treinamento do retorno; 

 O estudante que irá utilizar o respirador N 95 deverá providenciar/comprar  

potes simples, com tampa nas seguintes medidas 13 x 13 x 13 cm, para 

armazena-los. 

 

6- Sapatos 

 De acordo com as normativas da NR32, o sapato deverá ser totalmente 

fechado, sem cadarço, de borracha, plástico ou couro lavável e de cobertura 

lisa; 

 Deve ser usado com meias; 

 O sapato para uso em clínica não deve ser o mesmo de uso do dia a dia. Não 

será permitido o uso de pró-pé, uma vez que o mesmo acaba aumentando a 

chance de contaminação ao retirá-los; 

 Sugestões para sapatos: https://www.brumax.com.br/sapato-de-seguranca-

sticky-shoe-preto_p_377 

 

 

 

 

Anexo os Protocolos de Biossegurança para o retorno das atividades presencias, 

considerando a pandemia, dos cursos de Fonoaudiologia e Odontologia. 


