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PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE 
 
 
 
 

 
A pandemia covid-19 alterou profundamente a vida de todos. Para enfrenta-la e evita-la de forma eficiente o Instituto 
Sedes Sapientiae elaborou uma série de normas e instruções para toda a comunidade com o objetivo de preservar a vida 
e saúde de professores, alunos, funcionários, pacientes e demais membros e usuários dos serviços do Instituto Sedes 
Sapientiae. 
 
Os protocolos são baseados na lei que define a pandemia nas orientações de diversos órgãos governamentais, da 
Organização Mundial de Saúde, dos membros da comunidade Sedes e da instituição. 
 
Abaixo listamos os atuais protocolos sanitários do Instituto, amplamente divulgados, para os diferentes setores, 
atividades e segmentos. 
 
Protocolos sanitários elaborados em agosto de 2020 pela CIPA –Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho e aprovados pela Diretoria e publicados também no site da instituição (sedes.org.br): 
 
Manual de Procedimentos de Limpeza 
Protocolo Sanitário Biblioteca Madre Cristina 
Protocolo Sanitário Geral ISS 
Protocolo Sanitário para os Alunos 
Protocolo Sanitário para os Atendidos do CNRVV, NAS, Núcleo Acesso e da Clínica Psicológica 
Protocolo Sanitário para os Atendimentos 
Protocolo Sanitário para os Funcionários 
Protocolo Sanitário para os Professores 
Protocolo Sanitário para os Usuários da Biblioteca Madre Cristina 
 
Para ano de 2021 estamos complementando os documentos existentes com este protocolo de segurança do Instituto 
Sedes Sapientiae que regulará todas as atividades presenciais e on-line de todos os serviços da instituição: cursos, 
atividades clinicas, atividades administrativas demais atividades desenvolvidas pelo Instituto Sedes Sapientiae 
 
Esse protocolo é fundamentalmente dedicado à salvaguarda da vida e da saúde da Comunidade Sedes Sapientiae.  
 
Leva em conta as especifidades de nosso corpo funcional, dos voluntários, membros de departamentos, alunos, e 
usuários dos diversos serviços de atenção. 
  
Este protocolo contém medidas a serem tomadas pelo Sedes em relação à volta segura das atividades presencias a 
partir de 2021 de acordo com a evolução e ou retrocesso nas condições sanitárias 
 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
 
 1) As atividades presencias no Sedes serão retomadas após deliberação e comunicados da direção da instituição. A 
volta das atividades presenciais poderá se referir a determinada atividade, curso, para setores específicos, parcialmente 
ou totalmente ou com restrições pontuais. 
 
2)  A deliberação levará em conta as orientações dos órgãos públicos, da Organização Mundial de Saúde – OMS, e 
avaliação institucional sobre o efetivo controle da pandemia.     
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3) As atividade presenciais serão sempre retomadas após avaliação e decisão institucional.  
 
 a) as atividades clinicas poderão ser retomadas com maior ou menor amplitude considerando as condições 
sanitárias gerais, as condições psicológicas e de saúde do paciente e a condição dos técnicos para o atendimento, 
observando os protocolos específicos para o atendimento clinico. Em momentos de crise sanitária grave os casos de 
maior gravidade, serão atendidos presencialmente em condição de exceção a critério da equipe gestora da Clinica 
 
 b) as atividades presenciais da administração, da biblioteca e outros serviços serão retomadas paulatinamente, 
primeiramente em forma de rodizio, seguindo os critérios de cada serviço e em horários específicos determinados pela 
instituição. Os rodízios levarão em consideração também as condições de saúde e comorbidade do funcionário.  O 
atendimento ao público será feito de forma cuidadosa, em locais e horários definidos pela instituição em data a ser 
publicada. Serão priorizados os atendimentos via on-line, telefone e digitais. 
 
 c) as aulas e atividades presenciais dos cursos serão retomadas desde que haja efetivo controle e segurança 
das atividades definidos no item 2 acima.  As aulas poderão ser realizadas na forma de rodízios caso seja necessário 
preservar o distanciamento entre as pessoas e de acordo com a capacidade dos espaços e salas da instituição.  As 
demais aulas continuarão on-line 
 
 d) os professores com problemas de saúde, comorbidade, considerados do grupo de risco de saúde e vida, 
poderão continuar ministrando suas aulas online mesmo que ocorra a volta de atividades presenciais parciais ou totais 
desde que autorizados pelo curso e pela instituição. 
 
 e) os eventos deverão ser realizados no formato on-line. Eventos públicos só serão autorizados após o efetivo 
controle da pandemia e autorização da diretoria da instituição.  
 
4) No caso de agravamento das condições pandêmicas e sanitárias a instituição tomará as medidas cabíveis 
seguindo orientações dos órgão de saúde pública e demais órgãos governamentais e seguindo os protocolos já 
mencionados. 
 
5) Os casos omissos serão encaminhados à direção do Instituto Sedes Sapientiae para a sua solução final.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 01 de Fevereiro de 2022. 
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