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     Resolução Comvest 001/2021, de 22 de setembro de 2021.  
 
     Dispõe sobre os protocolos de biossegurança na aplicação das  
     provas do Vestibular Unicamp 2022.  
 
 
  
 A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest/Unicamp) 
considerando: 
 
- a atual situação epidemiológica da Covid-19 no Estado de São Paulo e no país demostrada por 
meio dos dados consolidados que revelam a queda do número de casos graves de Covid-19 e o 
aumento da abrangência da vacinação (https://www.seade.gov.br/coronavirus/#; 
https://covid.saude.gov.br/; https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/); 
- a retomada de atividades escolares presenciais em todos os níveis de educação no país, de 
acordo com regras e procedimentos locais que serão integralmente cumpridos pela Comvest; 
-a necessidade de manutenção das medidas higiênicas e sanitárias nas atividades presenciais; 
- a aplicação das provas do Vestibular Unicamp 2022; 
-as diretrizes estabelecidas por profissionais que integram o Comitê de Combate à Covid-19 da 
própria Universidade. 

 Estabelece o protocolo de biossegurança na aplicação das provas do Vestibular 2022: 

- Alocação dos candidatos e ocupação das salas com distanciamento mínimo de 1,0 (um) 
metro entre os candidatos;  

- Ocupação das salas que atende às exigências de redução da capacidade de cada sala e 
do prédio, em particular; 

- Rígido protocolo de uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento entre as pessoas; 
- Ações que evitem a aglomeração de pessoas, tais como a abertura dos portões com 1 

(uma) hora de antecedência e permissão para que estejam nos espaços abertos dos 
locais de prova; 

- Treinamento das equipes para orientar os candidatos e evitar qualquer forma de 
aglomeração; 

- Acesso gradativo às salas de aplicação das provas; 
- Ventilação adequada, permanecendo abertas as portas e janelas; 
- Limpeza das salas e higienização frequente das carteiras; 
- Higienização constante dos sanitários; 
- Higienização das embalagens contendo o material de exame; 
- Álcool em gel 70% disponível em todas as salas, corredores e sanitários; 
- Controle da quantidade de candidatos para uso dos sanitários; 
- Obrigatoriedade a todos os candidatos e colaboradores de uso constante de máscara; 
- Fornecimento de máscaras para cada colaborador (fiscal, auxiliar, apoio, porteiros, 

seguranças etc.), segundo as recomendações adequadas quanto ao tempo de uso; 
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- Fornecimento de embalagens de papel para que os candidatos e a equipe de aplicação, 
ao trocarem de máscaras, guardem a usada com segurança; 

- Recomendação aos candidatos para trazerem água de casa; 
- Os candidatos serão orientados a levar máscaras extras; 
- Proibição de consumo de alimentos nas salas, disponibilizando espaço aberto e 

controlado para quem tiver necessidade de consumir algum alimento.   
 
 

 A Comvest incluirá em seu protocolo de biossegurança outras ações de prevenção, 
como aferição de temperatura e outros requisitos nas cidades em que há normativa da 
Secretaria de Saúde estadual e municipal para tal, conforme solicitado pelas escolas onde as 
provas serão aplicadas.  
 
 

 
 

Prof. Dr. José Alves de Freitas Neto 
Diretor da Comvest 
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