
 

 

 
 
Prezados Discentes, 
 
Preparamos um conjunto de orientações para o retorno às atividades presenciais marcado para 14 de 
março. 
 
 
Como serei liberado para entrar na FGV no primeiro dia de retorno? 
 
A primeira providência é acessar o link enviado por e-mail pela FGV para encaminhar seu Comprovante 
de Vacinação Contra Covid-19 e assinar eletronicamente a Declaração de Ciência das Normas de 
Segurança e Saúde. É fundamental que você faça isso antes do dia 14/03, para desbloquear seu crachá e 
permitir sua entrada na Escola.  
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus  
 
Poderei entrar na FGV sem estar vacinado? 
 
Não. A FGV solicita o comprovante vacinal para a Covid. 
 
Excepcionalmente, você poderá ingressar sem estar vacinado, desde que atenda às condições de saúde 
indicadas no protocolo. Os não vacinados, em caso de necessidade extrema de comparecer 
presencialmente, deverão seguir todas as recomendações protetivas indicadas apor seu médico e fazer 
uso de máscara bem ajustada ao rosto, obrigatoriamente do tipo PFF2/N95, sem válvula de exalação, nos 
ambientes da instituição. 
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
Eu não tomei a vacina, como proceder? 
 
No caso de dúvidas sobre as contraindicações da vacina, entre em contato com seu médico para receber 
orientações. Se indicado pelo seu médico o impedimento à sua imunização, informe ao ambulatório da 
FGV e encaminhe a justa causa médica (documento comprobatório) contendo as situações de 
contraindicações específicas.  
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
Como será o protocolo nas dependências da FGV? 
 
O cenário presente e futuro segue as orientações oficiais dos governos municipal, estadual e federal, sem 
prejuízo do protocolo da instituição. 
 
A FGV criou uma comissão para definição dos protocolos e um plano de retomada institucional. Para saber 
mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
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Posso ficar sem máscara na FGV? 
 
Não. Somente será permitida a entrada e permanência nas dependências da FGV de pessoas com máscara 
de proteção adequada. 
 
Cada colaborador, professor, aluno ou visitante é responsável pelo uso adequado, armazenamento, 
substituição e descarte de suas máscaras de proteção facial durante todo o tempo que permanecer nas 
dependências da Instituição.  
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
Haverá álcool gel disponível nas dependências da FGV? 
 
Sim. Nas áreas comuns e em pontos estratégicos, será disponibilizado álcool 70% para higienização das 
mãos, sobretudo antes e depois de tocar em superfícies e objetos. 
 
Posso usar o elevador? 
 
Sim. Fique atento à capacidade máxima indicada. Mantenha o distanciamento social enquanto espera o 
elevador e observe as marcações no piso. Prefira subir ou descer pelas escadas sempre que possível. 
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
Depois das aulas, poderei ficar na FGV e estudar nos locais de estudo disponíveis? 
 
Sim, você poderá permanecer na FGV e usar as salas de estudos, mediante reserva, respeitando as 
orientações do protocolo. 
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
Posso comer um lanche e me hidratar durante a aula? 
 
Não são permitidas refeições nas salas de aula e nos demais ambientes, exceto  no restaurante e nas áreas 
externas abertas. Os alunos não devem remover as máscaras dentro de sala de aula, bem como evitar 
conversar uns com os outros enquanto fazem suas refeições. 
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
O que devo fazer se eu estiver com sintomas como febre, tosse, coriza, dor de garganta ou de cabeça, 
perda de paladar ou olfato etc.? 
 

 Não compareça à FGV e permaneça em isolamento na sua residência. 

 Faça a autonotificação, por meio do questionário web, disponível no aplicativo FGV, ou pelo link 
fgv.br/triagem, e entre em contato com profissional de saúde do ambulatório da FGV.  

 Se indicado e realizado o teste laboratorial (RT-PCR ou RT-LAMP), ou o teste de antígeno, 
encaminhe ao ambulatório FGV o resultado do exame para avaliação, orientação e 
acompanhamento adequado. 
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 Retorne às atividades presenciais somente quando tiver cumprido o período de afastamento 
indicado e estiver recuperado e assintomático há pelo menos 24 horas, sem o uso de antitérmicos 
e depois da avaliação do serviço médico da FGV para todos os casos em que o isolamento for 
encerrado no 5º ou no 7º dia. No 10° dia completo, sem sintomas, você poderá sair do isolamento, 
sem necessidade de comunicar o ambulatório, mas mantendo as medidas de prevenção e 
controle recomendadas. 

 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
O que devo fazer se eu me contaminar por Covid? 
 
Se testar positivo para a Covid-19, deve cumprir o protocolo de isolamento: 
 

 Não compareça à FGV, permaneça em isolamento na sua residência e realize o estudo remoto. 

 Faça a a autonotificação, por meio do questionário web, disponível no aplicativo FGV, ou pelo 
link fgv.br/triagem, e entre em contato com profissional de saúde do ambulatório da FGV.  

 Se indicado e realizado o teste laboratorial (RT-PCR ou RT-LAMP) ou o teste de antígeno, 
encaminhe ao ambulatório FGV o resultado do exame para avaliação, orientação e 
acompanhamento adequado. 

 Retorne às atividades presenciais somente quando tiver cumprido o período de afastamento 
indicado e estiver recuperado e assintomático há pelo menos 24 horas, sem o uso de antitérmicos 
e depois da avaliação do serviço médico da FGV para todos os casos em que o isolamento for 
encerrado no 5º ou no 7º dia. No 10° dia completo, sem sintomas, você poderá sair do isolamento, 
sem necessidade de comunicar o ambulatório, mas mantendo as medidas de prevenção e 
controle recomendadas. 

 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
 
Se ficar com Covid terei abono de faltas? 
 
Sim, de acordo com a legislação educacional e as normas que regulam o curso. Para solicitar o abono, siga 
as orientações constante do Aluno Online e siga o protocolo de identificação, isolamento e 
monitoramento: 
 

 Realize a autonotificação por meio do questionário web disponível no aplicativo FGV, ou pelo link 
fgv.br/triagem, e entre em contato com profissional de saúde do ambulatório da FGV. 

 Encaminhe ao ambulatório FGV o resultado do teste laboratorial (RT-PCR ou RT-LAMP) ou o teste 
de antígeno para avaliação, orientação e acompanhamento adequado. 

 
Como serão as aulas se o professor se contaminar com Covid? 
 
O professor, se estiver se sentindo bem, poderá ministrar as aulas remotamente. Se o professor não tiver 
condições de seguir remotamente, será substituído por outro até sua pronta recuperação. Em caso de 
impossibilidade de substituição imediata, reposições serão marcadas. 
 
Qual será o procedimento se tiver caso de contaminação na turma? 
 
Em todos os casos de afastamento, se o aluno testar positivo para Covid-19 em exame laboratorial, não 
será necessário isolar a turma, apenas os eventuais contatos próximos de caso confirmado de Covid-19. 
Os contatantes próximos poderão ser orientados a fazer o teste para detecção da doença. O isolamento 
de turmas ocorrerá quando o Comitê Covid-19 ou profissionais de saúde do ambulatório indicarem como 
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adequado para prevenção de novos casos e possíveis surtos. Eventual necessidade de isolamento da 
turma ou suspensão das aulas, quanto ao risco sanitário, estará condicionado ao posicionamento da 
Direção. 
 
Para saber mais acesse https://portal.fgv.br/coronavirus 
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