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Recanto Maestro, 16 de março de 2020 

 
Nota Oficial Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) e 
Fundação Antonio Meneghetti (FAM) – nº 04/2020 

 
A Faculdade Antonio Meneghetti e a Fundação Antonio Meneghetti, atentas à 

evolução do quadro internacional e nacional do coronavirus (COVID-19), vêm por meio 
desta nota oficial comunicar que estão tomando todas as medidas ao seu alcance para 
manter a segurança da comunidade acadêmica. 
 

Considerando este cenário de constantes e rápidas mudanças, criaram uma 
Comissão Institucional de Prevenção que está permanentemente revisando ações e 
orientações, seguindo as diretrizes dos órgãos nacionais, regionais, locais de saúde e de 
educação, bem como o plano de Contingência do Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Acompanhe as diretrizes de contingência da COVID-19 no âmbito da Faculdade 
Antonio Meneghetti, Fundação Antonio Meneghetti e o Centro Internacional de Arte e 
Cultura Humanista Recanto Maestro: 
 

1) Desde o início das aulas (02 de março), reforçamos a disponibilidade de materiais 
de higiene para as mãos nas toaletes e espaços de atendimento da AMF. Além 
disso, mantemos a nossa rotina de higienização cuidadosa da nossa instituição, 
como sempre realizamos; 

2) Decide a manutenção das atividades previstas no calendário acadêmico 2020, 
conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde. A Decisão poderá ser 
revista a qualquer momento pela Comitê Institucional de Prevenção nos termos 
desta Nota Oficial; 

3) Todo estudante, professor e colaborador técnico administrativo da Antonio 
Meneghetti Faculdade | Fundação Antonio Meneghetti que esteja regressando 
de intercâmbio ou turismo e apresentam sintomas, deverá ficar em quarentena 
pelo prazo de 15 dias a contar de sua chegada no Brasil, conforme estabelecido 
pelo Ministério da Saúde. Os estudantes devem contatar o departamento de 
relações internacionais da AMF pelo e-mail 
international.relations@faculdadeam.edu.br; 

4) Os membros da AMF | FAM (estudantes, professores e técnicos administrativos) 
que apresentarem sintomas da doença (tosse, dificuldade respiratória, coriza, 
febre, entre outros), ou aquelas pessoas que tenham tido contato próximo com 
pessoa com diagnóstico ou suspeita de infecção por coronavirus, não devem 
comparecer às atividades acadêmicas e sim buscar atendimento na unidade de 
saúde mais próxima de sua residência, primeiramente por telefone. Nestes 
casos, os estudantes devem contatar a coordenação de seus cursos via e-mail e 
os professores e colaboradores técnicos administrativos, informando sua 
condição de saúde; 
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5) Recomenda-se às alunas, colaboradoras e/ou professoras gestantes 
permanecerem em seus domicílios, realizando atividades remotas; 

6) Recomenda-se que professores, funcionários e alunos com mais de 65 anos de 
idade realizem suas atividades de modo remoto; 

7) Suspensão de viagens (exceto aquelas justificadamente inadiáveis, que deverão 
ser autorizadas pela direção de ambas as instituições), enquanto perdurar o 
estado de monitoramento; 

8) Postergação de reuniões ou eventos com público superior a 100 pessoas; 
9) O Café Iara continuará atendendo seus usuários com a expressa recomendação 

de cuidados em relação à higiene de mãos e utensílios. 
 

Esta é uma ótima ocasião para relembrar algumas boas-práticas preventivas 
recomendadas por profissionais de saúde e com recomendação da AMF | FAM, tais 
como: 
 

1) Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel; 
2) Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir utilizando lenço e descartá-lo em 

seguida, ou usar a parte interna do braço; 
3) Precisamos mudar nossos hábitos. No lugar de cumprimentos como beijos, 

abraços ou um aperto de mão, é recomendado utilizar apenas um aceno; 
4) Caso esteja doente, evitar aglomerações; 
5) Não compartilhar objetos pessoais como chimarrão, copos, talheres e garrafas; 
6) Não utilizar bebedouros e sim utensílios individuais, valendo a mesma diretriz 

para o chimarrão no ambiente institucional, evitando contato direto da boca 
com os bebedouros; 

7) Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objeto de uso pessoal; 
8) Manter as salas de aula e os ambientes de trabalho bem ventilados com janelas 

abertas (portas e janelas abertas); 
9) Não tocar a região dos olhos, nariz e boca sem antes higienizar as mãos; 
10) Evitar a automedicação. Somente um profissional de saúde autorizado poderá 

diagnosticar e indicar o tratamento mais adequado; 
11) Manter-se hidratado. 

 
O Comitê Institucional de Prevenção, em caráter permanente, monitora a 

comunidade acadêmica, revisa as orientações, conforme a evolução da situação, e está 
preparado para orientar possíveis casos suspeitos identificados. Além disso, as equipes 
de limpeza das áreas da Faculdade e da Fundação são orientadas continuamente com 
medidas específicas de higienização. 
 

Os membros do Comitê Institucional de Prevenção reavaliam o cenário 
periodicamente (3-4 vezes ao dia) e o plano pode ser modificado conforme mudanças 
no cenário nacional e orientações de todos os órgãos competentes no Brasil. 
 

É fundamental compreender que os cuidados com a higiene e limpeza são da 
responsabilidade de todos e todas. A fim de reduzir a insegurança, recomendamos 
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seguir orientações oficiais considerando o volume de especulações e notícias falsas que 
circulam sobre o assunto. 
 

Todas as atualizações serão publicadas pelos canais oficiais da AMF | FAM. 
 
 

Comitê Institucional de Prevenção 
 

Mais informações e/ou atualizações sobre a COVID-19 podem ser obtidas por 
meio dos endereços: 
 
Organização Mundial da Saúde: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 
 
Ministério da Saúde: https://saude.gov.br e https://www.saude.gov.br/saude-de-a-
z/coronavirus. 
 
Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov 
 
Plano de Contingência e Ação Estadual do Rio Grande do Sul para Infecção Humana 
COVID-19: https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/12093910-plano-de-acao-
corona-2020-rs-versao-7-12-03-2020.pdf 
 
Vigilância em Foco. Edição COVID-19, n° 28. Serviço de Gestão da Qualidade, EBSERH: 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Vigilância+em+Foco_COVID_28_20
20.pdf/bd15961e-f3ce-45de-b282-3628b1e4b067 
 
Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
COVID-19. Centro de operações de emergências em saúde pública, Ministério da 
Saúde. Fevereiro, 2020: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-
contingencia-coronavirus-COVID19.pdf 
 
Sociedade Brasileira de Infectologia: 
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2020/03/Informativo-CoV-
12-03-2020.pdf 
 
Governo no Estado do Rio Grande do Sul: 
https://saude.rs.gov.br/coronavirus-a-doenca 


