
NOTA ORIENTATIVA nº 3 DE 3 DE AGOSTO DE 2022

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

DA UFOP

A redação do presente documento considera a Resolução Cuni nº 2.570 de 1º de agosto de

2022 e, ainda,

● as recomendações gerais de uso dos espaços físicos;

● o cenário epidemiológico ATUAL;

● a Nota Técnica nº 4/SES/COES MINAS COVID-19/2022, divulgada em 9 de março de

2022 pela Secretaria de Saúde do estado de Minas Gerais, e os documentos dos

municípios sede dos campi da UFOP.

As orientações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e também dos

executivos municipais, sedes dos campi da UFOP, estão em constante atualização e revisão,

dada a dinamicidade da pandemia de Covid-19. Assim, novas NOTAS ORIENTATIVAS serão

publicadas quando for necessário realizar alterações nos protocolos para os campi.

Nos documentos adotados pelas instituições de ensino do estado de Minas Gerais,

destaca-se a necessidade de utilização de estratégias de prevenção combinadas. As cinco

estratégias apresentadas a seguir são consideradas pela literatura científica como

reconhecidamente eficazes para a prevenção da Covid-19:

1. Uso universal e correto de máscaras, cobrindo boca e nariz.

2. Lavagem e higienização das mãos e etiqueta respiratória.

3. Manutenção do ambiente de trabalho sempre higienizado, principalmente superfícies e

objetos que são tocados com frequência.

4. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena.

5. Vacinação da população elegível.

Diante do exposto, são apresentadas, a seguir, as orientações gerais para usuários dos

espaços da UFOP:

1. Manutenção de uso obrigatório de máscaras nos locais fechados;

2. Apresentação FACULTATIVA de passaporte vacinal, por meio do  sistema minhaUFOP;

3. Afastamento de atividades SOMENTE com apresentação de ATESTADO MÉDICO,

tanto para testes POSITIVOS quanto para SINTOMAS GRIPAIS e CONTATO DOMICILIAR

com positivados. O ISOLAMENTO se dará pelo tempo definido no ATESTADO.

Em caso de teste POSITIVO, para acompanhamento e rastreamento de casos, devem

ser tomadas as seguintes ações de contingência:

https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/2022/03/notas-recomendacao/11-03-Nota_T%C3%A9cnica-ATUALIZA%C3%87%C3%83O-T%C3%89CNICA-AO-PROTOCOLO-DE-INFEC%C3%87%C3%83O-HUMANA-PELO-SARS-COV-2_COVID-19.pdf


DOCENTES/TAES

1. Comunicação via sistema minhaUFOP para telemonitoramento.

2. Envio de e-mail (assunto: AFASTAMENTO COVID-19) com apresentação

de ATESTADO MÉDICO para agendasiass@ufop.edu.br e chefias imediatas.

DISCENTES

1. Comunicação via sistema minhaUFOP para telemonitoramento.

2. Envio de e-mail (assunto: AFASTAMENTO COVID-19) com apresentação de

ATESTADO MÉDICO para os docentes das disciplinas cursadas.

TERCEIRIZADOS E COLABORADORES

1. Comunicação via sistema minhaUFOP para telemonitoramento.

2. Envio de e-mails (assunto: AFASTAMENTO COVID-19) com apresentação de

ATESTADO MÉDICO para os gestores de contratos.

Outras diretrizes:

1. Caso o docente teste positivo, as disciplinas ministradas por ele devem ser

suspensas imediatamente.

2. Bolsistas e voluntários envolvidos em atividades presenciais devem respeitar os

mesmos parâmetros de isolamento indicados para as atividades acadêmicas.

3. Registro do ponto eletrônico: em caso de TESTE POSITIVO, SINTOMAS GRIPAIS

e/ou SUSPEITA POR CONTATO DOMICILIAR, o servidor submetido ao ponto deverá

cadastrar a ocorrência "Atestado médico" apenas no período coberto pelo atestado

médico e enviar cópia do atestado para agendasiass@ufop.edu.br e para a chefia

imediata.
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