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Introdução 

Em 20 de março de 2020 foi declarada a 
transmissão comunitária da Doença pelo 
Coronavírus 2019 (Covid-19) em todo o ter-
ritório nacional. Com isso, a Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saú-
de (SVS/MS) realizou a adaptação do Sis-
tema de Vigilância de Síndromes Respira-
tórias Agudas, visando orientar o Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde para a 
circulação simultânea do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2), influenza e outros vírus respi-
ratórios no âmbito da Emergência de Saú-
de Pública de Importância Nacional (Espin) 
(Portaria GM 188/2020). A partir de então 
esses bancos de dados têm sido alimenta-
dos pelos municípios brasileiros, permitindo 
a análise da epidemia no país. 

Desde o início da pandemia, a Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP) tem desen-
volvido estratégias de ação. Entre elas está 
a construção do Protocolo de Ações para 
a Retomada Gradual das Atividades, desen-
volvido pelo Comitê de Enfrentamento do 
Coronavírus. O documento foi construído 
considerando as características específicas 
das unidades da UFOP nas quatro cidades 
em que atua (Ouro Preto, Mariana, João 
Monlevade e Belo Horizonte). Foram obser-
vados, então, protocolos de ação para espa-
ços como laboratórios, salas de aula, espa-
ços administrativos, bibliotecas, auditórios. 

O objetivo central é garantir um retorno às 
atividades construído de forma coletiva, 
considerando necessidades e condições va-
riadas e com segurança sanitária. Por isso, 
o protocolo se organiza em seis eixos: 1) o 
cenário atual, que traz um panorama epi-
demiológico e das ações da instituição na 
pandemia; 2) os protocolos de ação coleti-
va, nos espaços compartilhados; 3) os pro-
tocolos de ação individual, que consideram 
os posicionamentos dos sujeitos que afetam 
direta ou indiretamente a coletividade; 4) as 
atividades acadêmicas de sala de aula e de 
campo; 5) as ações de saúde e apoio insti-
tucional promovidas pela UFOP; 6) as clas-
sificações e etapas de retomada das ativi-
dades, que se apoiam nos eixos anteriores e 
são apresentadas de maneira mais explícita.

O protocolo de ações da UFOP é pensado 
para ser acessado constantemente pelos 
usuários dos espaços da Universidade. Seu 
acesso é livre e gratuito pelo site da Insti-
tuição. Com estrutura de manual, pode ser 
consultado por espaço, por processo ou por 
etapa de retomada. De acordo com a evo-
lução da pandemia, do cenário epidemioló-
gico nacional e das ações, pode ser atua-
lizado pelo Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus da UFOP. 
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Breve panorama 
epidemiológico 

No Brasil, a vigilância dos vírus respirató-
rios de importância em saúde pública ha-
bitualmente era desenvolvida por meio de 
uma Rede de Vigilância Sentinela de Síndro-
me Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) em colaboração com 
laboratórios de saúde pública. No contexto 
da pandemia da Covid-19 foram desenvolvi-
das outras dinâmicas de notificação de sín-
dromes gripais e a rede sentinela foi amplia-
da. Até então, somente os casos de SRAG 
eram notificados fora da rede sentinela e 
quadros como o de SG não tinham notifica-
ção compulsória. 

A necessidade de monitoramento em tem-
po real gerou uma mudança. Os quadros de 
síndrome gripal passaram a ser notificados 
obrigatoriamente em até 24 horas pelos 
profissionais de saúde. Dados de laborató-
rios particulares e drogarias também foram 
somados aos bancos de dados. 

Também é importante saber que SG não é 
sinônimo de Covid-19. Para que uma SG seja 
considerada Covid-19, o estado de Minas 
Gerais adota em seus boletins pelo menos 
um dos seguintes critérios: laboratorial, clí-
nico-epidemiológico ou clínico-radiológico.

Até 22 de setembro de 2020 foram confir-
mados no mundo 31.174.627 casos de Co-
vid-19 (222.256 novos em relação ao dia 
21/09/2020) e 943.433 962.613 mortes 
(19.180 novas em relação ao dia 21/09/2020). 
Na região das Américas, 9.848.626 pessoas 
que foram infectadas pelo novo coronavírus 
se recuperaram (OPAS, 2020).

Os dados sobre o avanço da Covid-19 são 
alterados diariamente. As atualizações po-
dem ser encontradas na seção “Links Úteis” 
deste protocolo.

A doença: sintomas, 
formas de transmissão e 
tratamentos

O Sars-CoV-2 é responsável pela  infecção 
respiratória aguda, potencialmente grave, 
de elevada transmissibilidade e de distribui-
ção global que ficou conhecida como Co-
vid-19. O Sars-CoV-2 é um betacoronavírus 
descoberto em amostras obtidas de pacien-
tes com pneumonia de causa desconhecida 
na cidade de Wuhan, província de Hubei, 
China, em dezembro de 2019. Pertencente 
ao subgênero Sarbecovírus da família Co-
ronaviridae, é o sétimo coronavírus a infec-
tar seres humanos. Os coronavírus são uma 
grande família de vírus comuns em muitas 
espécies diferentes de animais, incluindo o 
homem, camelos, gado, gatos e morcegos. 
Raramente os coronavírus de animais po-
dem infectar seres humanos, entretanto isso 
foi observado nos surtos de o Sars-CoV que 
ocorreram em 2002 em vários países e de 
Mers-CoV que ocorreu em 2012 no Oriente 
Médio (MS,2020). 

A transmissão do Sars-CoV-2 ocorre princi-
palmente entre pessoas por meio de gotí-
culas respiratórias contendo o vírus. Essas 
gotículas expelidas quando o indivíduo fala, 
tosse ou espirra podem atingir as mucosas 
de outras pessoas que estejam próximas. As 
gotículas expelidas não percorrem longas 
distâncias, por isso a recomendação do dis-
tanciamento de 1,5 metros entre as pessoas 
se tornou universal (OMS, 2020). Alguns 
procedimentos, como a coleta de exames 
das vias aéreas e a intubação orotraqueal, 
podem produzir gotículas muito pequenas 
(aerossóis) que são capazes de permanecer 
suspensas no ar por períodos mais longos 
e, portanto, com maior transmissibilidade 
(MS,2020). Outra forma de transmissão é a 
autoinoculação do vírus, que acontece quan-
do alguém toca uma superfície contaminada 
com secreções respiratórias e a leva à pró-
pria mucosa. Essa via de transmissão é o que 
justifica outro pilar da prevenção, a higieni-
zação frequente das mãos e de superfícies. A 
limpeza de ambientes e superfícies é funda-
mental, já que o vírus sobrevive entre horas e 
dias em alguns materiais (CDC, 2020). 



14 Universidade Federal de Ouro Preto

O período de incubação do Sars-CoV-2 é 
estimado entre 1 e 14 dias, com mediana de 
5 a 6 dias, e o quadro clínico é bastante va-
riado (MS, 2020). A infecção pode ser as-
sintomática ou manifestar-se com espectro 
de sintomas leves (febre, cansaço e tosse 
seca) até quadros de insuficiência respirató-
ria, choque e disfunção de múltiplos órgãos 
(CDC, 2020A).  

Os critérios clínicos para a suspeita de Co-
vid-19 amadureceram ao longo da pandemia, 
à medida que os primeiros estudos epide-
miológicos foram publicados. Percebeu-se 
que a febre nem sempre está presente e que 
crianças e idosos podem manifestar a doen-
ça de forma diferente do adulto. Assim, de-
ve-se suspeitar da Covid-19 no adulto quan-
do pelo menos dois dos seguintes sintomas 
estiverem presentes, de forma aguda: febre 
(mesmo que referida), calafrios, dor de gar-
ganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúr-
bios olfativos ou de paladar (MS, 2020).  
Alguns pacientes podem apresentar dores, 
congestão nasal, conjuntivite, diarreia, per-
da de paladar ou olfato, erupção cutânea na 
pele ou descoloração dos dedos das mãos 
ou dos pés. Esses sintomas geralmente são 
leves e começam gradualmente. Atenção 
especial deve ser dada aos sinais e sintomas 
que indiquem piora do quadro clínico e que 
possam exigir a hospitalização do pacien-
te. São considerados sinais e sintomas de 
gravidade: febre alta, falta de ar, respiração 
rápida, dor no peito, arroxeamento das ex-
tremidades (MS, 2020).  

O diagnóstico da Covid-19 é feito preferen-
cialmente com exames que identificam a 
presença do vírus, como a reação em ca-
deia de polimerase em tempo real (RT-PCR) 
ou a detecção de antígeno por teste rápi-
do (TR). Nestes casos, as amostras clínicas 
são coletadas das vias aéreas dos pacientes 
entre o terceiro e o sétimo dia de início de 
sintomas. Os exames imunológicos auxiliam 
no diagnóstico através da pesquisa de an-
ticorpo por métodos de Ensaio Imunoen-
zimático (Elisa); Imunocromatografia – TR 
para detecção de anticorpos; Imunoensaio 
por Eletroquimioluminescência (Eclia) ou 
Quimioluminescência. Os exames imunoló-
gicos podem ser realizados em alíquota de 
sangue total ou soro a partir do oitavo dia 

do início dos sintomas, idealmente a partir 
do 14º dia. As indicações para realização 
dos testes da Covid-19 são determinadas, 
no Sistema Único de Saúde (SUS), pelos ór-
gãos gestores (SES, 2020).  

O atendimento adequado dos casos sus-
peitos ou confirmados de Covid-19 depen-
de do reconhecimento precoce de sinais e 
sintomas da doença e do monitoramento 
contínuo dos pacientes. Considerando as 
características gerais da infecção, manifes-
tações clínicas e possíveis complicações e 
com o objetivo de orientar a conduta te-
rapêutica adequada a cada caso e manter 
os profissionais atualizados, o Ministério da 
Saúde elaborou o documento Orientações 
para Manejo de Pacientes com Covid-191. Os 
pacientes com sintomas leves (ausência de 
pneumonia viral e hipóxia) podem não ser 
hospitalizados, e muitos pacientes serão ca-
pazes de cuidar da doença em casa. A deci-
são de monitorar um paciente internado ou 
ambulatorial deve ser feita caso a caso. Essa 
decisão dependerá dos sintomas, da neces-
sidade de cuidados de suporte, dos fato-
res de risco potenciais para doença grave e 
da capacidade do paciente de se isolar em 
casa. Pacientes com fatores de risco para 
doença grave devem ser monitorados de 
perto, já que a possibilidade de progressão 
para doença grave é maior, especialmente 
na segunda semana após o início dos sinto-
mas (MS, 2020). 

Alguns pacientes com Covid-19 terão doen-
ça grave que requer hospitalização para tra-
tamento. A gestão de pacientes internados 
vai ser determinada pelo suporte das com-
plicações mais comuns de Covid-19 grave: 
pneumonia, insuficiência respiratória hipo-
xêmica/síndrome da angústia respiratória 
aguda, disfunção e/ou falência dos órgãos, 
cardiomiopatia, arritmia, lesão renal aguda 
e complicações de hospitalização prolon-
gada, incluindo infecções bacterianas se-
cundárias, tromboembolismo, sangramento 
gastrointestinal e polineuropatia/miopatia 
(MS, 2020). Adultos mais velhos e pessoas 
com condições médicas subjacentes com-
põem o grupo de maior risco de doença 
grave.

1  Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/
manejo-clinico-e-tratamento.
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Independentemente do local escolhido para 
o tratamento, os pacientes que apresentem 
sintomas devem permanecer em isolamen-
to domiciliar por no mínimo 10 dias e po-
dem ser liberados após esse período caso 
apresentem melhora dos sintomas e este-
jam há mais de 24 horas sem febre e sem 
uso de medicamentos antitérmicos. Para 
indivíduos com quadro de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) recomenda-se 
o isolamento pelo período de 20 dias após 
início dos sintomas.  

A UFOP: espaços 
e configuração da 
comunidade acadêmica

A Universidade Federal do Ouro Preto é a 
quarta maior Instituição Federal de Ensino 
Superior (Ifes) do estado de Minas Gerais. 
Foi criada no dia 21 de agosto de 1969, com 
a junção das centenárias e tradicionais Es-
colas de Farmácia e de Minas. Em 1995 foi 
transferida para o campus Morro do Cruzei-
ro. Ao longo dos anos a Universidade cres-
ceu e ampliou seu espaço físico, ganhando 
novos cursos, professores e colaboradores. 

A Instituição atua norteada pelos princípios 
vigentes em seu Estatuto e Regimento e 
tem como missão produzir e disseminar o 
conhecimento científico, tecnológico, social, 
cultural, patrimonial e ambiental. Seu obje-
tivo é contribuir para a formação do sujei-
to como profissional ético, crítico-reflexivo, 
criativo, empreendedor, humanista e agente 
de mudança na construção de uma socie-
dade justa, desenvolvida socioeconomica-
mente, soberana e democrática. Na busca 
de seus ideais e valores, a UFOP visa ser 
uma Universidade de excelência e reconhe-
cida pela produção e integração acadêmica, 
científica, tecnológica e cultural, compro-
metida com o desenvolvimento humano e 
socioeconômico do país (UFOP, 2018). Pos-
sui três campi, distribuídos em três municí-
pios: Campus Ouro Preto, Campus Mariana 
e Campus João Monlevade. As unidades es-
tão distribuídas da seguinte maneira: 

	Campus Ouro Preto: Escola de Farmácia; 
Escola de Minas; Escola de Nutrição; Es-

cola de Medicina; Escola de Direito, Tu-
rismo e Museologia; Instituto de Ciências 
Exatas e Biológicas; Instituto de Filoso-
fia, Artes e Cultura; Centro de Ensino a 
Distância; Escola de Educação Física.

	Campus Mariana: Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais; Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas.

	Campus João Monlevade: Instituto de 
Ciências Exatas e Aplicadas.

Além disso, a UFOP possui 36 polos de apoio 
presencial nos estados de Minas Gerais, São 
Paulo e Bahia, por convênios intermediados 
pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Atualmente, a oferece 55 cursos de gradua-
ção. Quanto à pós-graduação, são oferta-
dos 32 cursos de mestrado acadêmico ou 
profissional, 15 programas de doutorado e 
10 especializações. No total, são mais de 11 
mil alunos (graduação e pós-graduação), 
928 docentes efetivos e substitutos e 728 
servidores técnico-administrativos em edu-
cação (TAEs) (UFOP, 2019). 

A UFOP no 
enfrentamento ao 
coronavírus 

O enfrentamento ao coronavírus na UFOP 
iniciou-se com a suspensão das atividades 
presenciais por tempo indeterminado em 
reunião extraordinária do Conselho Univer-
sitário (Cuni) em 17 de março de 2020. A 
Resolução Cuni nº 2.337, que regulamentou 
a adoção do conjunto de ações e recomen-
dações de prevenção da disseminação do 
coronavírus, definiu a suspensão imediata 
das atividades presenciais da graduação, 
pós-graduação e extensão, bem como do 
funcionamento dos restaurantes universi-
tários, bibliotecas, museus e cinema, além 
da realização de eventos institucionais e 
do afastamento de servidores para viagens. 
Foram mantidas presencialmente apenas as 
atividades administrativas que não podem 
ser interrompidas e algumas pesquisas e 
atividades extensionistas. 

A Resolução Cuni nº 2.338, de 25 de março 
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de 2020, suspendeu os componentes curri-
culares presenciais e remotos dos cursos de 
graduação e pós-graduação da UFOP. O do-
cumento determina que atividades presen-
ciais dos cursos não serão substituídas por 
atividades remotas e recomenda a adoção 
desta modalidade para o desenvolvimento 
de atividades extracurriculares. 

Em 7 de julho de 2020, o Cuni aprovou a 
Resolução nº 2.368, que revogou as Resolu-
ções Cuni nº 2.337 e nº 2.338 e adotou um 
novo conjunto de ações e recomendações 
de prevenção da disseminação do corona-
vírus na UFOP. As atividades presenciais de 
pós-graduação permaneceram suspensas, 
podendo ser desenvolvidas remotamente. 
A decisão decorre de uma deliberação dos 
colegiados dos cursos de pós-graduação da 
Universidade. 

Já as atividades acadêmicas de ensino de 
graduação, aulas presenciais e excursões 
extracurriculares seguem suspensas por 
tempo indeterminado, com a autorização 
de oferta remota do Período Letivo Espe-
cial (PLE).

O PLE foi regulamentado pela Resolução 
Cepe nº 8.000, aprovada em 7 de julho de 
2020. O documento trata de disciplinas 
obrigatórias, eletivas e optativas. Os TCCs, 
estágios e outros componentes curricula-
res referentes ao período letivo 2020/1 se-
guiram de acordo com a manifestação do 
orientador e da coordenação do curso. Nes-
se caso, foram observados aspectos didáti-
cos e acadêmicos, além das orientações das 
autoridades sanitárias. O PLE foi aprovado 
apenas para a graduação. Na pós-gradua-
ção, as atividades remotas já estavam auto-
rizadas pela Resolução Cuni nº 2.368.  

Em 3 de agosto de 2020 foi aprovada a Re-
solução Cuni nº 2.373, que regulamentou  
os auxílios emergenciais concedidos pela 
UFOP em razão da pandemia da Covid-19. 
Com este documento, foi criado o Auxílio 
Alimentação Emergencial, resultante das 
demandas geradas pela suspensão dos res-
taurantes universitários, e o Auxílio Inclusão 
Digital, como estratégia de combate à desi-
gualdade no acesso às ferramentas digitais, 
no enfrentamento à pandemia.

O Comitê de 
Enfrentamento ao 
Coronavírus

No dia 13 de março de 2020 a Administra-
ção Central da UFOP instituiu um Comitê de 
Enfrentamento ao Coronavírus, composto 
por membros do seu quadro de servidores 
oriundos de vários setores e de diversas 
competências, como órgão consultivo para 
auxiliar nas tomadas de decisões.

Esse Comitê foi instituído pela Portaria nº 
120, de 12 de março de 2020, assinada pelo 
Vice-Reitor Hermínio Arias Nalini Júnior, e 
registrado no Boletim Administrativo da 
UFOP nº 10, de 13 de março de 2020. 

Considerando o seu caráter consultivo, o 
Comitê deu suporte a várias decisões ad-
ministrativas, sendo a primeira delas a sus-
pensão das atividades presenciais da Insti-
tuição. Desde então, orientou graduandos 
e pós-graduandos em trabalhos suspensos, 
aconselhou os responsáveis pela realiza-
ção do Enem, emitiu pareceres para ativi-
dades de manutenção essenciais ao bom 
funcionamento da UFOP, analisou os riscos 
inerentes aos diversos laboratórios da Ins-
tituição, dialogou com a comunidade aca-
dêmica sobre diferentes questionamentos e 
solicitações, redigiu relatório, cartilha, folder 
e atualizou diariamente sua página no site 
da UFOP com informações e orientações. 
Desta forma, acompanhou de maneira par-
ticipativa cada decisão da Administração 
Central no que diz respeito à segurança de 
sua comunidade. Mantém-se atuante com 
reuniões semanais e contatos diários entre 
seus membros.
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|PARTE 2| 
PROTOCOLOS DE AÇÃO COLETIVA
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A pandemia de coronavírus tem na preocu-
pação com o coletivo sua estratégia prin-
cipal. O uso de máscaras, os baixos índices 
de aglomeração, o distanciamento social, o 
isolamento (quando possível) estão entre as 
ações efetivas de combate à doença. 

A retomada de ações, segundo as recomen-
dações das autoridades sanitárias e da co-
munidade científica, deve ser realizada de 
maneira monitorada e gradual. Por isso, a 
ocupação de espaços coletivos e compar-
tilhados deve seguir protocolos estritos que 
permitam a manutenção da segurança para 
todos os usuários. 

As rotinas da universidade deverão passar 
por adequações que incluem restrição par-
cial ou total no uso de áreas comuns, esca-
lonamento de acesso, reforço das medidas 
individuais que afetam a coletividade, ofer-
ta de materiais que garantam o cumprimen-
to das medidas de segurança sanitária e 
acompanhamento do cumprimento das de-
terminações deste protocolo. 

Entre os espaços de uso comum que po-
dem ter restrição parcial ou total de acesso 
de acordo com o momento da pandemia ou 
da retomada, destacam-se:

I. auditórios;

II. bibliotecas;

III. lanchonetes;

IV. restaurantes;

V. espaços de convivência.

Protocolo de ações: 
auditórios

A UFOP conta com 12 auditórios nas suas 
unidades, todos eles com capacidade e es-
trutura variada de ventilação e de espaço 
entre os usuários, distribuídos da seguinte 
maneira:

Ouro Preto - Campus Morro do Cruzei-
ro

	Bloco de Salas de Aula 

	Escola de Minas 

	Escola de Farmácia 

	Museu da Farmácia 

	Degeo - Auditório Carlos Walter Marinho 
Campos

	 Iceb - Auditório Dimas, Auditório II 

	Cead - Auditório A, Auditório B 

Ouro Preto - Centro - Centro de Con-
venções 

	Auditório 1 

	Auditório 2 

	Teatro Ouro Preto 

João Monlevade

	 Icea 

Mariana 

	 ICHS 

	 Icsa 

A lotação dos auditórios deverá seguir a re-
lação “pessoas por m2”, como orientam os 
órgãos de saúde e conforme liberação do 
Corpo de Bombeiros. Além disso, é neces-
sário que os gestores das unidades con-
siderem a distância mínima de 1,5 metros 
ao determinar quais cadeiras serão ou não 
ocupadas no auditório. 

Durante a ocupação, sugere-se que cada 
unidade siga as seguintes recomendações:   

I. Uma equipe de gestão de público 
deverá ser formada para garantir o 
controle dos fluxos do público e das 
forças de trabalho e o cumprimento 
das medidas de segurança e saúde. 

II. Deverá ser informado publicamente, 
em material impresso e afixado na 
porta de entrada, o número máximo 
de pessoas permitidas dentro dos au-
ditórios. Essa informação deverá ser 
ajustada sempre que uma nova fase 
do protocolo de retomada for inicia-
da.
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III. Em auditórios com cadeiras fixas, de-
verá ser usado o padrão de um assen-
to para dois seat kill em fileiras alter-
nadas (fileira sim/fileira não), desde 
que se garanta a distância mínima de 
1,5 m entre as pessoas. 

IV. Em auditórios a serem montados 
(cadeiras móveis), a distância mínima 
entre as cadeiras deverá ser de 1,5 m.

V. Em auditórios com cadeiras fixas, a 
quantidade de assentos ocupados 
deverá respeitar a capacidade do 
local, de acordo com a capacidade 
determinada pelo Corpo de Bombei-
ros ou com o especificado no projeto 
de prevenção e combate a incêndio, 
desde que se garanta a distância mí-
nima de 1,5 m entre as pessoas. 

VI. Em auditórios a serem montados (ca-
deiras móveis), a quantidade de ca-
deiras deverá respeitar a capacidade 
do local, de acordo com a capacidade 
determinada pelo Corpo de Bombei-
ros ou com o especificado no projeto 
de prevenção e combate a incêndio, 
desde que se garanta a distância mí-
nima de 1,5 m entre as pessoas. 

VII. Deverão ser instalados pontos de hi-
gienização nas entradas e saídas do 
evento e também nas entradas de 
todos os espaços e salas, de modo a 
garantir que não haja aglomeração. 

VIII. Antes e durante os eventos deverão 
ser feitas comunicações e anúncios 
ao público sobre medidas de segu-
rança em saúde. 

IX. Deverá haver demarcação no piso 
orientando o sentido de direção (mão 
e contramão). 

X. Deverá haver marcação no solo para 
orientar distanciamento mínimo de 
1,5 m nas filas de entrada.

XI. As saídas deverão ser organizadas 
por fileiras para que não ocorra aglo-
meração caso todos saiam simulta-
neamente.

Quando os auditórios receberem eventos 
culturais ou acadêmicos é necessário tam-

bém seguir as recomendações municipais 
de segurança sanitária. Isso se aplica tanto 
a eventos públicos quanto privados.

Protocolo de ações: 
segurança nos campi
A UFOP conta com funcionários terceiriza-
dos nos serviços de segurança patrimonial 
e portaria, que são acompanhados por um 
preposto (representante da empresa que 
executa o contrato) e pelo gestor do contra-
to (servidor público designado pela UFOP). 
Esses funcionários, ao atuarem junto à Uni-
versidade, devem também atender aos cri-
térios indicados pela Instituição. 

No contexto da pandemia, as empresas que 
atuam junto à Universidade, os prepostos 
e os gestores de contrato devem trabalhar 
juntos, cada um em sua responsabilidade, 
para: 

I. Evitar possíveis aglomerações nos 
campi, considerando como tal gru-
pos de pessoas que não mantenham 
um distanciamento mínimo de 1,5 m 
entre si e/ou sem o uso de máscaras.

II. Garantir a proteção patrimonial de 
dispensers de álcool gel e de quais-
quer outros materiais ou equipamen-
tos utilizados para proteção contra o 
coronavírus.

III. Orientar a comunidade quanto aos 
pontos de entrada, regras de acesso 
e controle.

IV. Fiscalizar o uso de máscaras de tecido 
por parte de funcionários terceiriza-
dos, visitantes, prestadores de serviço 
eventual, docentes, discentes e técni-
cos administrativos nas dependências 
da Universidade.

V. Criar rotinas de higienização de sua 
estação de trabalho com álcool 70% 
ou quaternário de amônia (telefones, 
teclados de computador e outros 
equipamentos compartilhados antes 
e após o uso e bancadas nas trocas 
de turnos).
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VI. Manter o espaço de trabalho organizado.

Protocolo de ações: 
higienização de 
ambientes

Os setores, órgãos e unidades devem ob-
servar as seguintes medidas, adaptando 
suas rotinas a elas, sem prejuízo a outras 
ações que sejam necessárias (recomenda-
das posteriormente pelas autoridades sani-
tárias municipal, estadual e federal ou pela 
administração superior da UFOP):

I. Adoção preferencial de ambiente 
com ventilação natural no local de 
trabalho, com utilização do ar-condi-
cionado somente quando indispen-
sável.

II. Realização de campanhas de cons-
cientização e estímulo à limpeza da 
estação de trabalho e demais objetos 
pessoais pelo próprio servidor.

III. Definição e estímulo de rotina de hi-
gienização frequente de objetos e 
materiais de uso intenso, como me-
sas, computadores, telefones, obje-
tos de trabalho e de uso pessoal.

IV. Definição de rotinas de higienização 
de áreas comuns, como elevadores, 
corrimões, maçanetas, bebedouros, 
pias etc.

V. Facilitação do acesso de servidores, 
discentes, funcionários terceirizados 
e visitantes aos materiais necessários 
para higienização como água, sabão, 
álcool 70% ou outro saneante apro-
vado pela Anvisa.

A equipe de limpeza da UFOP é composta 
por funcionários terceirizados que são res-
ponsáveis pela higienização rotineira de ba-
nheiros, salas de aulas, bibliotecas, salas de 
estudo, laboratórios, áreas administrativas e 
restaurantes universitários. Eles são acom-
panhados por um preposto (representante 
da empresa que executa o contrato) e pelo 
gestor do contrato (servidor público desig-
nado pela UFOP). Esses funcionários, ao 

atuarem junto à Universidade, devem tam-
bém atender aos critérios indicados pela 
Instituição.

No contexto da pandemia, as empresas que 
atuam junto à Universidade, os prepostos 
e os gestores de contrato devem trabalhar 
juntos, cada um em sua responsabilidade, 
para:  

I. Criar e executar protocolos de desin-
fecção com definição de rotinas de 
higienização adequadas à nova rea-
lidade:

a. limpar cuidadosamente as su-
perfícies ambientais com água 
e detergente e aplicar desinfe-
tantes comuns usados em nível 
hospitalar (como hipoclorito de 
sódio 0,5% e álcool 70%);

b. a equipe de serviços gerais deve 
fazer uso de equipamento de 
proteção individual (EPI) apro-
priado para a atividade a ser 
exercida;

c. os funcionários devem higieni-
zar frequentemente suas mãos;

d. realizar a desinfecção com ál-
cool a 70%, com tempo de ex-
posição de um minuto;

e. seguir o protocolo vigente de 
desinfeção de ambientes e su-
perfícies, que indica nunca var-
rer superfícies a seco, pois esse 
ato favorece a dispersão de mi-
crorganismos pelas partículas 
de pó, e ao invés disso utilizar a 
varredura úmida, que pode ser 
realizada com “mops” ou rodo e 
panos de limpeza de pisos.

II. Definir rotinas de higienização fre-
quente:

a. ampliar a frequência de desin-
fecção de mesas, estações de 
trabalho, corrimãos de escadas, 
coletoras de digital do ponto 
manual, botões de elevadores, 
maçanetas de portas, válvulas 
de descargas de vasos sanitá-
rios, torneiras, espelhos de in-
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terruptor de luz;

b. evitar a rotatividade dos pro-
fissionais nas áreas potencial-
mente contaminadas, estabe-
lecendo escalas e treinamento 
apropriado para a equipe que 
atua nesses locais.

III. Garantir a distribuição de materiais 
de higienização, o fornecimento de 
todos os insumos, como sabão líqui-
do, álcool a 70% líquido e em gel e 
EPIs, para todas as equipes.

Protocolos de ação: 
condicionadores de ar

Uma das principais recomendações das auto-
ridades sanitárias no enfrentamento à pande-
mia é a ventilação adequada de ambientes e a 
diminuição ou eliminação do uso de sistemas 
de ar-condicionado. Dessa maneira é possível 
minimizar a circulação do vírus nos ambien-
tes. 

Assim: 

I. Em locais que possuam sistema de cli-
matização com níveis de renovação e 
filtragem do ar adequados à Norma 
ABNT NBR 16401, como ar-condicio-
nado central e sistemas VRF, reco-
menda-se que o sistema bem como os 
equipamentos permaneçam ligados e 
que as janelas sejam mantidas abertas.

II. Em locais que possuem sistema de 
climatização “individual” (como siste-
ma split e ar-condicionado de janela), 
cujos níveis de renovação de ar e filtra-
gem não podem obedecer aos requisi-
tos normativos, recomenda-se o desli-
gamento dos equipamentos e o uso da 
ventilação natural.

Para todas as edificações, recomenda-se que 
as rotinas de manutenção sejam reforçadas e 
que sejam atendidos os regulamentos técni-
cos (ABNT NBR 16401, Plano de Manutenção, 
Operação e Controle – PMOC, RE 09 da An-
visa e Lei nº 13.589/2018), com ênfase na exe-
cução da limpeza. 

Protocolo de ações: 
higienização de 
vestiários, banheiros 

Ainda de acordo com as recomendações 
de autoridades sanitárias, a higienização in-
dividual e dos espaços de circulação, prin-
cipalmente os compartilhados, auxilia no 
controle da disseminação do vírus. No caso 
específico de vestiários e banheiros, a circu-
lação de pessoas é mais intensa e demanda 
maior frequência e cuidado com as rotinas 
de limpeza. 

Seguindo esta recomendação, indica-se aos 
responsáveis pela limpeza e manutenção 
desses espaços:

I. Aumentar a frequência de limpeza e 
higienização.

II. Servidores e terceirizados devem vir 
à Universidade já uniformizados para 
reduzir o fluxo de pessoas em vestiá-
rios.

III. Manter as portas abertas para am-
pliar a ventilação dos espaços sem-
pre que possível.

IV. Suspender o uso de chuveiros.

V. Interditar torneiras e mictórios para 
garantir distanciamento mínimo de 
1,5 m durante utilização simultânea.

VI. Afixar cartazes estimulando lavar as 
mãos da maneira correta após o uso 
dos banheiros. Recomenda-se a ado-
ção de uma imagem padronizada nas 
dependências da Universidade.

VII. Disponibilizar sabão líquido, toalhas 
de papel e álcool gel em todos os ba-
nheiros e vestiários para garantir con-
dições adequadas de higienização.

Protocolo de ações: 
higienização de espaços 
de atendimento de saúde

O protocolo de higienização do Centro de 
Saúde deve seguir as recomendações da 
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Nota Técnica nº 26/2020 – SEI/Cosan/GH-
COS/DIRE3/Anvisa e do manual “Segurança 
do paciente em serviços de saúde: limpeza 
e desinfecção de superfícies” da Anvisa.

Os processos de limpeza de superfícies em 
serviços de saúde envolvem a limpeza con-
corrente e a limpeza terminal, como deta-
lhado abaixo:

I. Limpeza concorrente: é o procedi-
mento de limpeza realizado diaria-
mente em todas as unidades dos 
estabelecimentos de saúde com a 
finalidade de limpar e organizar o 
ambiente, repor os materiais de con-
sumo diário (por exemplo, sabonete 
líquido, papel higiênico, papel toalha 
e outros) e recolher os resíduos, de 
acordo com a sua classificação. Nes-
se procedimento estão incluídas a 
limpeza de todas as superfícies hori-
zontais, mobiliários e equipamentos, 
portas e maçanetas, parapeitos de 
janelas e a limpeza do piso e instala-
ções sanitárias. A frequência da lim-
peza concorrente deve ser estabele-
cida de acordo com a classificação 
das áreas.

a. Áreas críticas (locais de reali-
zação de procedimentos inva-
sivos, atendimento de pacien-
tes com doenças contagiosas 
ou manuseio de equipamentos 
contaminados): frequência mí-
nima de três vezes por dia, com 
data e horário preestabelecidos 
e sempre que necessário.

b. Áreas semicríticas (locais onde 
circulam pacientes que não 
possuem doenças contagiosas): 
frequência mínima de duas ve-
zes por dia, com data e horário 
preestabelecidos e sempre que 
necessário.

c. Áreas não críticas (áreas não 
ocupadas por pacientes, como 
administração, almoxarifado, 
etc.): frequência mínima de uma 
vez por dia, com data e horário 
preestabelecidos e sempre que 
necessário.

II. Limpeza terminal: é a limpeza mais 
completa, incluindo todas as superfí-
cies horizontais e verticais, internas e 
externas. É importante o estabeleci-
mento de um cronograma com a de-
finição da periodicidade da limpeza 
terminal com data, dia da semana e 
horários, conforme a criticidade das 
áreas. A frequência da limpeza con-
corrente deve ser estabelecida de 
acordo com a classificação abaixo:

a. Áreas críticas: semanal, com 
data, horário, dia da semana 
preestabelecidos.

b. Áreas semicríticas: quinzenal, 
com data, horário, dia da sema-
na preestabelecidos.

c. Áreas não críticas: mensal, com 
data, horário, dia da semana 
preestabelecidos.

III. A limpeza deve ser realizada com 
técnica apropriada. Observar as re-
comendações da Anvisa referentes 
à técnica de dois baldes, técnica de 
limpeza de piso com “mop”, limpeza 
com máquinas de rotação e técnica 
de desinfecção.

IV. A seleção, escolha e aquisição dos 
produtos saneantes (sabões, deter-
gentes e desinfetantes na diluição 
recomendada) devem obedecer a 
legislação vigente. Apesar de ain-
da não haver produtos registrados 
e testados contra Sars-CoV-2, reco-
mendam-se os produtos que já foram 
testados contra outros coronavírus e 
vírus envelopados, como preconiza-
do pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS):

a. Álcool a 70%

b. Hipoclorito de sódio a 0.5%

c. Alvejantes contendo hipoclorito 
(de sódio, de cálcio) a 2-3.9%

d. Iodopovidona (1%)

e. Peróxido de hidrogênio 0.5%

f. Ácido peracético 0.5%
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g. Quaternários de amônio, por 
exemplo, o Cloreto de Benzal-
cônio 0.05%

h. Compostos fenólicos

i. Desinfetantes de uso geral com 
ação virucida

Observação: A água sanitária e alvejantes 
comuns podem ser utilizados diluídos para 
desinfetar pisos e outras superfícies (desde 
que se garanta tempo de contato de 10 mi-
nutos). É importante lembrar de que esses 
produtos podem deixar manchas em alguns 
materiais. Recomenda-se a seguinte dilui-
ção e uso imediato do produto, pois a solu-
ção é desativada pela luz:

1. Água sanitária:  1 copo (250 ml) de 
água sanitária / 1 litro de água.

2. Alvejante comum: 1 copo (200 ml) de 
alvejante / 1 litro de água.

Protocolo de ações: 
laboratórios

No que diz respeito às ações individuais e 
coletivas que devem ser tomadas de modo 
a garantir a segurança sanitária dos usuários 
dos espaços coletivos da Universidade, é 
importante considerar que alguns laborató-
rios têm suas janelas vedadas e dependem 
do uso de ar-condicionado (consultar o item 
“Protocolo de ações: condicionadores de 
ar”), que trabalham com materiais contami-
nados (consultar também o item “Protocolo 
de ações: higienização de espaços de aten-
dimento de saúde” ou o item “Protocolo de 
ações: laboratórios que atuam com Sars-
CoV-2”, conforme o caso) e que não podem 
ter suas ações interrompidas, casos em que 
se recomenda atenção especial aos proto-
colos de escalonamento e de circulação de 
pessoas. 

I. Orientações a serem seguidas com 
o intuito de garantir a segurança no 
uso dos laboratórios e reduzir o risco 
de contaminação pelo novo corona-
vírus são apresentadas abaixo:

II. Orientar a higiene frequente das 

mãos, garantindo a disponibilidade 
de estrutura e insumos, como álcool 
em gel, pias, água, sabonete e papel 
toalha.

III. Manter o uso de máscaras por toda a 
equipe durante todo o turno de tra-
balho. Se a atividade envolve risco 
biológico, utilizar máscaras descar-
táveis, pois há necessidade de que 
ela também funcione como EPI. Caso 
contrário, é possível o uso de másca-
ras de tecido. 

IV. Sempre que possível manter janelas 
abertas e ventilação natural.

V. Seguir rigorosamente as recomenda-
ções sobre manejo de resíduos.

VI. Criar agendamento prévio para reali-
zação de experimentos ou atividades 
relacionadas, principalmente em la-
boratórios/equipamentos multiusuá-
rio.

VII. Criar escala de trabalho para garantir 
distanciamento mínimo de 1,5 m en-
tre as pessoas e evitar aglomeração. 
Preferencialmente dispor os pesqui-
sadores de forma alternada nas ban-
cadas.

VIII. Flexibilizar horários de trabalho, sem-
pre que possível, para evitar horários 
de pico no transporte público.

IX. Orientar a equipe a não comparecer 
ao laboratório em caso de febre e/ou 
sintomas gripais e/ou contato próxi-
mo com indivíduo suspeito ou con-
firmado para Covid-19 nos últimos 14 
dias. 

X. Orientar o uso das seguintes vesti-
mentas obrigatórias: calçado fechado 
(não permitir chinelos, sandálias ou 
qualquer calçado aberto) e jaleco.

XI. Proibir o consumo de bebidas ou ali-
mentos dentro do laboratório.

XII. Evitar o uso de espaços de convivência 
como copas, locais de descanso, etc.

XIII. Realizar reuniões preferencialmente 
por videoconferência.
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XIV. Criar rotinas de higienização de su-
perfícies de alto toque, como banca-
das, maçanetas, interruptores, puxa-
dores, mesa de apoio, etc. Esta rotina 
deve incluir higienizações com perio-
dicidade mínima diária.

XV. Higienizar a bancada ao término do 
experimento utilizando o seguinte 
procedimento: borrifar álcool 70% no 
papel toalha e passar nas superfícies 
e equipamentos utilizados.

XVI. Higienizar equipamentos e materiais 
de uso compartilhado (por exemplo, 
pipetas) com álcool 70% ou quater-
nário de amônia antes da utilização. 
O uso de hipoclorito não é recomen-
dado em equipamentos eletrônicos 
ou metais devido ao risco de corro-
são.

XVII. Não compartilhar materiais de escri-
tório como canetas, cadernos, borra-
chas.

Protocolo de ações: 
laboratórios que atuam 
com Sars-CoV-2

Os laboratórios devem implementar todas 
as medidas definidas na Nota Técnica nº 
04/2020 – GVIMS/GGTES/Anvisa para pre-
venção e precaução, tais como procedimen-
tos de higiene das mãos e distanciamento 
entre as pessoas durante todo o período em 
que permanecerem na UFOP. Além das me-
didas de prevenção recomendadas para la-
boratórios que não atuam com Sars-CoV-2, 
devem ser implementadas as seguintes 
ações:

I. As portas devem ser mantidas fe-
chadas e adequadamente identifica-
das. O símbolo de “Risco Biológico” 
deverá ser colocado na entrada do 
laboratório. Este sinal de alerta deve-
rá conter informações como o nome 
do agente manipulado (Sars-CoV-2), 
o nível de biossegurança (NB-2), as 
imunizações necessárias, o nome e 
número do telefone do pesquisador, 

o tipo de equipamento de proteção 
individual que deverá ser usado no 
laboratório e os procedimentos ne-
cessários para entrar e sair do local.

Figura 1 - Exemplo de sinalização de porta para 

laboratórios Sars-CoV-2

II. O acesso ao laboratório deve ser li-
mitado durante os procedimentos 
operacionais, de modo a garantir a 
distância mínima de 1,5 m.

III. Os pertences pessoais dos trabalha-
dores devem ser mantidos fora das 
instalações do laboratório.

IV. Controle rigoroso de disponibilidade 
de insumos como sabonete líquido, 
álcool a 70%, papel toalha e EPIs (ca-
pote, máscaras, gorro, propés, luvas e 
óculos de proteção). A comunicação 
e o pedido de reposição dos insumos 
devem ser realizados com antece-
dência, de modo a garantir o abaste-
cimento antes da finalização dos es-
toques em uso pelo laboratório.

V. A saída de qualquer área de pesqui-
sa portando os EPIs utilizados dentro 
do laboratório é proibida.

VI. Os pesquisadores do laboratório de-
vem utilizar os seguintes EPIs:

a. Em ambientes onde não são 
realizados procedimentos que 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas%3Ftask%3Dcallelement%26format%3Draw%26item_id%3D847%26element%3Df85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6%26method%3Ddownload%26args%5B0%5D%3Da82fc22530cd7bc492b8a07081346737
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas%3Ftask%3Dcallelement%26format%3Draw%26item_id%3D847%26element%3Df85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6%26method%3Ddownload%26args%5B0%5D%3Da82fc22530cd7bc492b8a07081346737
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas%3Ftask%3Dcallelement%26format%3Draw%26item_id%3D847%26element%3Df85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6%26method%3Ddownload%26args%5B0%5D%3Da82fc22530cd7bc492b8a07081346737
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas%3Ftask%3Dcallelement%26format%3Draw%26item_id%3D847%26element%3Df85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6%26method%3Ddownload%26args%5B0%5D%3Da82fc22530cd7bc492b8a07081346737
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas%3Ftask%3Dcallelement%26format%3Draw%26item_id%3D847%26element%3Df85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6%26method%3Ddownload%26args%5B0%5D%3Da82fc22530cd7bc492b8a07081346737
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gerem aerossóis: higiene das 
mãos, óculos ou protetor facial, 
máscara cirúrgica, avental des-
cartável com gramatura mínima 
de 30g/m2 e luvas de procedi-
mento.

b. Em ambientes onde são rea-
lizados procedimentos que 
gerem aerossóis: higiene das 
mãos, gorro descartável, óculos 
de proteção ou protetor facial, 
máscara N95/PFF2 ou equiva-
lente, avental descartável com 
gramatura mínima de 30g/m2 e 
luvas de procedimento, além de 
emprego de cabines de segu-
rança biológica (fluxo laminar).

1- Exemplos de procedimen-
tos que produzem aeros-
sóis: destampar frascos 
que foram fechados com 
tampa de pressão, esvaziar 
seringas, eliminar o ar das 
seringas, quebrar frascos 
que contenham cultura de 
microrganismos, centrifu-
gar tubos ou frascos sem 
tampa adequada.

c. Na manipulação de amostras 
respiratórias: higiene das mãos, 
óculos ou protetor facial, másca-
ra cirúrgica (substituir por más-
cara N95/PFF2 caso haja risco 
de geração de aerossol duran-
te a manipulação da amostra), 
avental descartável com grama-
tura mínima de 30g/m2 e luvas 
de procedimento.

VII. Os profissionais de limpeza que 
atuam no laboratório devem utilizar 
os seguintes EPIs:

a. Em ambientes onde não são 
realizados procedimentos que 
gerem aerossóis: higiene das 
mãos, óculos ou protetor facial, 
máscara cirúrgica, avental im-
permeável, luvas de borracha e 
botas de borracha.

b. Em ambientes onde são realiza-

dos procedimentos que gerem 
aerossóis: higiene das mãos, 
óculos ou protetor facial, más-
cara N95/PFF2 ou equivalente, 
avental impermeável, luvas de 
borracha e botas de borracha.

VIII. Realização de treinamento em para-
mentação e desparamentação antes 
do início das atividades no laborató-
rio.

IX. Disposição de cartazes com orien-
tações sobre técnica e sequência 
correta de paramentação e despara-
mentação em antessala.

X. Disposição de cartazes com orienta-
ção sobre técnica de higienização de 
mãos próximas às pias.

XI. Limpeza e desinfecção de superfícies 
semelhantes às recomendadas para 
o Centro de Saúde UFOP (consultar 
também o item “Protocolo de ações: 
Higienização de espaços de atendi-
mento de saúde”).

XII. Definição dos procedimentos opera-
cionais em caso de derramamentos e 
acidentes laboratoriais com material 
potencialmente infectante ou com 
contaminantes químicos, que devem 
ser amplamente difundidos e de fácil 
consulta.

XIII. Em caso de vazamentos de materiais 
infecciosos, estes devem ser descon-
taminados, contidos e limpos pela 
equipe de profissionais especializa-
dos ou por outras pessoas adequa-
damente treinadas e equipadas para 
trabalharem com material infeccioso 
concentrado. Esta ação deve ser con-
templada nos procedimentos opera-
cionais definidos para o laboratório.

XIV. Todos os resíduos do laboratório de-
verão ser descontaminados antes de 
serem descartados por autoclava-
gem.

XV. Os resíduos infectantes devem ser 
acondicionados em sacos vermelhos, 
que devem ser substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou 
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pelo menos 1 vez a cada 48 horas, in-
dependentemente do volume e iden-
tificados pelo símbolo de substância 
infectante.

a. Excepcionalmente durante essa 
fase de pandemia, caso o labo-
ratório não possua sacos verme-
lhos para atender a demanda, 
poderão ser utilizados os sacos 
brancos leitosos com o símbolo 
de infectante.

b. Reforça-se que esses resíduos 
devem ser tratados (inativados) 
antes do encaminhamento para 
descarte, por meio de procedi-
mento ambientalmente adequa-
do.

XVI. Os laboratórios devem implementar 
mecanismos e rotinas que alertem 
prontamente a Comissão Interna de 
Biossegurança (CIBio) sobre os as-
pectos de saúde da sua equipe e re-
portar todos os casos suspeitos ou 
confirmados de infecções pelo novo 
coronavírus, além de monitorar a saú-
de dos envolvidos.

XVII. Cabe ao pesquisador respon-
sável realizar a avaliação de risco 
para cada um dos processos, pre-
vendo todos os cenários possíveis e 
medidas de mitigação dos riscos e 
procedimentos a serem adotados em 
cada situação, bem como ações de 
prevenção e treinamento da equipe.

a. O controle médico de saúde 
ocupacional deve ser assegura-
do juntamente com a adminis-
tração superior. Recomenda-se:

b. registrar todas as doenças e au-
sências; 

c. informar o chefe de laborató-
rio de todas as ausências resul-
tantes de problemas de saúde, 
sendo essa responsabilidade do 
trabalhador.

Protocolo de ações: 
bibliotecas

As bibliotecas setoriais da UFOP são espa-
ços de alta circulação e de permanência de 
médio e longo prazo. Durante o processo 
de retomada gradual das atividades presen-
ciais da Universidade, recomenda-se:

I. Estabelecer limites de ocupação dos 
espaços com entrada controlada por 
senha e distanciamento social míni-
mo de 1,5 m.

II. Disponibilizar álcool gel na entrada e 
saída da biblioteca, de modo a evitar 
a aglomeração.

III. Garantir distância mínima de 1,5 m 
entre os assentos ou mesas de estu-
do, com marcação de locais onde é 
permitida a ocupação.

IV. Reforçar os procedimentos de higie-
ne em todos os ambientes da biblio-
teca.

V. Garantir que todos os servidores e 
usuários estejam utilizando máscara 
durante toda sua permanência no es-
paço.

VI. Usar medida de proteção: barreira 
de contenção no balcão e/ou faixa 
delimitando distância física quando 
o servidor estiver em contato direto 
com o usuário.

VII. Permitir acesso ao acervo somen-
te aos servidores, isolando espaços 
com fitas indicativas. 

VIII. Usuários e servidores devem higieni-
zar as mãos antes e após o contato 
com materiais bibliográfico. 

IX. Ao receber devolução de material bi-
bliográfico, mantê-lo em “quarente-
na” por 72h antes de disponibilizá-lo 
para novo empréstimo ou para con-
sulta local.

X. Disponibilizar caixas, carrinhos de 
guarda ou estantes para recolher 
o material devolvido que ficará em 
quarentena.

http://biosseguranca.propp.ufop.br/
http://biosseguranca.propp.ufop.br/
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XI. Delimitar um espaço físico 
para o material em quarentena. 

XII. Realizar marcação no solo para orga-
nização de filas com distanciamento 
mínimo de 1,5 m.

XIII. Bloquear os guarda-volumes que, se 
utilizados simultaneamente, não per-
mitam 1,5 m de distanciamento míni-
mo.

XIV. Ampliar os canais de comunicação 
para atendimento on-line.

XV. Afixar alertas de que os materiais 
emprestados não devem ser higieni-
zados com nenhum produto químico, 
pois podem ser danificados perma-
nentemente.

XVI. Divulgar, por meio de produ-
ções impressas e digitais, a oferta de 
serviços on-line e conteúdos digitais.

Protocolo de ações: 
restaurantes, restaurantes 
universitários e 
lanchonetes

Além de respeitar o disposto no “Quadro 6 
- Diretrizes e orientações de acordo com 
as quatro fases para as atividades presen-
ciais”, os procedimentos para atuação dos 
restaurantes universitários (RUs), restauran-
tes e lanchonetes devem estar de acordo 
com as seguintes orientações:

I. Garantir distanciamento mínimo de 
1,5 m ou barreiras físicas para impedir 
a contaminação dos usuários.

II. Garantir acesso fácil para higieniza-
ção das mãos (pias e álcool).

III. Realizar marcação de filas para ga-
rantir distanciamento mínimo de 1,5 
m entre as pessoas.

IV. Realizar controle de entrada de acor-
do com a lotação máxima.

V. Garantir  a utilização de máscaras pe-
los funcionários do restaurante.

VI. Limpar a mesa após utilização com 
álcool a 70% ou outro saneante apro-
priado.

VII. Afixar cartazes orientando evitar 
conversas ou contato durante as re-
feições.

VIII. Garantir que o funcionário sirva o 
usuário evitando uso compartilhado 
de utensílios para servir os alimentos.

Os RUs deverão seguir também orientações 
específicas.  Essas informações e sugestões 
foram apresentadas pela coordenação, com 
apoio da equipe técnica de nutricionistas1, 
conforme descrito a seguir.  

1) Redução do atendimento dos RUs 
para um turno, somente no período do 
almoço

O tempo de atendimento deverá ser amplia-
do para que sejam tomadas todas as medi-
das de higiene e controle de entrada, tempo 
de permanência dentro do refeitório e saí-
da. Para garantir esse atendimento com o 
tempo estendido e o distanciamento míni-
mo indicado, sugere-se que o almoço ocor-
ra das 10h30 às 15h30, perfazendo um total 
de cinco horas de atendimento ao público. 

Para chegar a essa configuração, foi consi-
derado o tempo médio de 45 minutos para 
se fazer a refeição por turno (compreen-
dendo desde o acesso à roleta até a saída) 
e 15 minutos de intervalo para higienização, 
totalizando cinco turnos de atendimento.

O refeitório do Campus Morro do Cruzeiro 
é composto de 75 mesas com capacidade 
para oito lugares cada, totalizando 600 as-
sentos. Cada mesa vai comportar quatro 
pessoas, somando 300 comensais a cada 
22,5 minutos, de modo a garantir o distan-
ciamento mínimo de 1,5 m. O salão de refei-
ções será dividido em duas áreas, com uma 
delas sendo higienizada enquanto a outra 
for utilizada. 

A cada 45 minutos serão atendidas 600 
pessoas e a higienização será feita nos 15 

1  As informações técnicas do RU foram 
apresentadas pela coordenadora Judith Gomes de Oliveira, 
com o apoio das nutricionistas Nilma Luiza de Moura 
Rodrigues e Michelle Barbosa Lima.
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minutos entre um atendimento e outro. As-
sim, serão cinco turnos de 600 pessoas, to-
talizando 3.000 refeições diárias.

Para os RUs de Mariana e João Monlevade, 
os procedimentos serão os mesmos, porém 
em escala menor, conforme o número de re-
feições.

2) Alterações no cardápio durante o 
período de pandemia 

Durante o período de pandemia e reabertu-
ra gradual, o sistema self-service não será 
utilizado nos RUs. As refeições, dispostas 
como indicado abaixo, serão servidas pelos 
funcionários dos restaurantes para impedir 
a contaminação por manipulação.

Diariamente será servida apenas uma sa-
lada mista composta com no mínimo dois 
ingredientes. O arroz integral será servido 
somente em um balcão, juntamente com 
o prato vegetariano, e o arroz branco será 
servido nos demais balcões. O feijão e a 
guarnição serão servidos em todos os bal-
cões. Quando houver carne no feijão, o bal-
cão vegetariano contará com o prato sem 
a proteína. Serão oferecidos também prato 
principal e prato vegetariano. Na sobreme-
sa, serão servidas frutas que poderão ser 
servidas inteiras (como banana, laranja e 
maçã) e/ou doce em barra embalado. Os 
temperos serão oferecidos em sachê e en-
tregues individualmente a cada usuário por 
um colaborador do RU. A farinha, a água e 
o suco não serão servidos para evitar con-
taminação por excesso de manipulação. Os 
talheres deverão ser embalados e entregues 
nas mãos do usuário.

No caso de usuários que fazem parte do 
grupo de risco para agravamento da Co-
vid-19, poderá ser realizado o agendamento 
em um sistema de reserva de refeições para 
retirada da refeição nos RUs.

Protocolo de ações: 
transporte institucional

O transporte institucional atende deman-
das específicas de atividades internas que 
demandam deslocamentos partindo ou 

chegando nas cidades onde funcionam os 
campi da UFOP. Durante o período de pan-
demia e retomada, a utilização do trans-
porte universitário deve seguir as seguintes 
regras para manutenção da segurança de 
seus usuários, respeitado o que se indica 
também na “Quadro 6 - Diretrizes e orien-
tações de acordo com as quatro fases para 
as atividades presenciais”:

I. Utilização de máscara durante todo 
o trajeto por todos os passageiros e 
pelo motorista.

II. Higienização das mãos antes e de-
pois de entrar no veículo.

III. Higienização de maçanetas, volantes 
e alças de segurança com álcool a 
70% antes de cada circulação.

IV. Janelas mantidas abertas durante 
todo o trajeto para circulação de ar.

V. Locais de assento intercalados.

VI. Checagem de temperatura pelo mo-
torista e questionamento sobre fe-
bre, sintomas respiratórios e contato 
próximo com pacientes com Covid-19 
antes de entrar no veículo.

Protocolo de ações: 
processos e relações de 
trabalho

Neste período, pode ser necessário reorga-
nizar os horários e processos nos ambientes 
de trabalho para manter o ambiente seguro. 
As seguintes medidas devem ser tomadas  
para garantir a segurança dos servidores e 
estudantes, como:

I. Orientar sobre o distanciamento so-
cial mínimo de 1,5 m no ambiente de 
trabalho, sinalizando os postos de 
trabalho que podem ser ocupados, 
assim como realizar marcações com 
fitas adesivas em filas de espera para 
organização da ocupação do ambien-
te com o distanciamento necessário.

II. Permitir viagens apenas em caráter 
excepcional.



30 Universidade Federal de Ouro Preto

III. Realizar reuniões por meio virtual.

IV. Sinalizar ocupação máxima de eleva-
dores e estimular o uso de escadas. 
O uso do elevador deve ser preferen-
cial para pessoas com dificuldade de 
locomoção, sendo o uso de máscara 
obrigatório e evitando conversas.

V. Flexibilizar a jornada de trabalho, al-
ternando atividades presenciais e re-
motas, de acordo com a capacidade 
e necessidade do setor.

VI. Sempre que forem imprescindíveis 
reuniões presenciais, respeitar o dis-
tanciamento mínimo de 1,5 m, o uso 
obrigatório de máscaras, com manu-
tenção do ambiente com ventilação 
natural.

VII. Promover entre a comunidade acadê-
mica campanhas de engajamento nas 
medidas de proteção, solidariedade e 
corresponsabilidade na manutenção 
da saúde coletiva no ambiente uni-
versitário.

VIII. Observar o disposto na Instrução 
Normativa nº 19/2020, mantendo em 
regime de trabalho remoto os servi-
dores que:

a. apresentem sintomas ou coabi-
tem com pessoas sintomáticas;

b. pertençam ao grupo de risco de 
que trata o art. 4º-B da Instrução 
Normativa nº 19/2020, salvo se 
forem de atividades essenciais; 

c. possuam filhos em idade esco-
lar, ou inferior, que necessitem 
da assistência de um adulto, de 
acordo com as determinações 
de fechamento das escolas/cre-
ches pelas autoridades locais 
competentes, e que não tenha 
nenhum outro adulto na resi-
dência.

IX. Docentes e técnicos administrativos 
com Covid-19 devem procurar o Sub-
sistema Integrado de Atenção à Saú-
de do Servidor (Siass) por meio ele-
trônico (siass.inconfidentes@saude.
ufop.br) ou telefônico (31 3559-1250) 

para receber as orientações específi-
cas e esclarecer dúvidas. 

a. Recomenda-se a criação de tó-
pico com orientações aos servi-
dores com Covid-19 no site do 
Siass UFOP.

b. As orientações da  Instrução 
Normativa nº 19/2020 aos ór-
gãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração 
Pública Federal (Sipec) quanto 
às medidas de proteção para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do 
coronavírus, dentre outros, es-
tabelecem que:

• atestados de afastamento 
gerados por motivo de saú-
de enquanto perdurar o esta-
do de emergência de saúde 
pública de importância inter-
nacional decorrente do coro-
navírus (Covid-19) podem ser 
recebidos no formato digital;

• o servidor ou empregado 
público deve encaminhar o 
atestado de afastamento em 
formato digital no prazo de 
até cinco dias contados da 
data da sua emissão;

• o dirigente de gestão de pes-
soas do órgão ou entidade 
deve providenciar canal úni-
co de comunicação para o 
recebimento dos atestados, 
resguardado o direito ao sigi-
lo das informações pessoais;

• o atestado de afastamento 
original deverá ser apresen-
tado pelo servidor ou empre-
gado público no momento 
da perícia oficial ou quando 
solicitado pelo dirigente de 
gestão de pessoas do órgão 
ou entidade.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
https://sites.ufop.br/siass/home
https://sites.ufop.br/siass/home
https://sites.ufop.br/siass/home
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
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Protocolo de ações: 
comunicação e 
divulgação de 
informações

O Protocolo de Biossegurança, após apro-
vação nas instâncias cabíveis, deve ser dis-
ponibilizado à comunidade acadêmica para 
conhecimento e consultas posteriores. Para 
isso, indica-se que uma versão integral em 
formato PDF seja enviada aos e-mails ins-
titucionais de todos os servidores e estu-
dantes. O mesmo conteúdo deve ser dispo-
nibilizado em formato web para facilitar o 
acesso e as consultas pontuais.

As orientações específicas devem ser orga-
nizadas para divulgação nas redes sociais 
da UFOP e dos setores, nos formatos de 
áudio e vídeo, a depender do que se julgar 
mais adequado. O norteamento das peças 
deve ser definido de acordo com os públi-
cos a serem orientados com cada tipo de 
informação. Quanto mais amplo o público a 
ser atingido, mais amplo deve ser o meio. 
Quanto mais restrito o direcionamento do 
conteúdo, mais focada deve ser a estraté-
gia.

O fornecimento de informações à comuni-
dade acadêmica e às populações atingidas 
diretamente pelas atividades acadêmicas 
da UFOP é essencial para manutenção das 
medidas de prevenção e enfrentamento do 
coronavírus. Para isso serão implementados:

 z Boletins epidemiológicos periódicos 
com a situação dos municípios onde a 
UFOP tem unidades acadêmicas e das 
principais cidades de procedência do 
corpo discente.

 z Fornecimento de dados relativos à taxa 
de sintomáticos respiratórios e Covid-19 
confirmados coletados por meio do apli-
cativo Minha UFOP.

 z Campanhas regulares de divulgação das 
medidas de prevenção adotadas pela 
UFOP através de mídias sociais, banners 
e vídeos.

No retorno às atividades, recomenda-se a 
realização de uma campanha explicativa com 

peças impressas de orientação sobre a me-
lhor conduta das pessoas, principalmente em 
espaços de maior circulação e interação. Os 
pontos de higienização devem ser sinalizados 
tanto em relação à localização quanto às for-
mas de uso. O uso de máscaras deve ser incen-
tivado com campanhas e ações informativas 
individuais constantes. Recomenda-se, ainda, 
o uso de adesivos para indicar as cadeiras a 
serem ocupadas ou bloqueadas, apontando 
os melhores posicionamentos para cumprir 
o distanciamento mínimo de 1,5 m. O mesmo 
procedimento se aplica às orientações sobre 
circulação e pontos de higienização e dispen-
sa de máscaras usadas. 

A dinâmica de funcionamento dos RUs, tanto 
em relação aos ciclos de oferta de refeições 
e limpeza, quanto à organização do salão, ao 
sistema Pegue e Leve ou à venda e cobrança 
de tickets, deve ser apresentada à comunida-
de acadêmica por meio de panfletos impres-
sos e material digital. Além disso, devem ser 
criadas indicações nos locais para a melhor 
indução do fluxo de usuários.

Entre os estudantes da UFOP, há predominân-
cia de ocupação de moradias coletivas – se-
jam apartamentos compartilhados, repúblicas 
ou residências universitárias. Por isso, devem 
ser elaborados materiais digitais e impressos 
de orientação sobre as condutas de maior se-
gurança nesses espaços. A distribuição deve 
ser orientada pelo formato de moradia estu-
dantil institucional ou de repúblicas federais 
e particulares, buscando nas associações or-
ganizadas o suporte para a massificação das 
informações.

A comunicação quanto à rotina de higieniza-
ção deve ser tratada com um olhar específico 
para a orientação de todos os usuários do es-
paço institucional, principalmente da equipe 
terceirizada que executa esse trabalho. As ro-
tinas de limpeza devem ser descritas em uma 
cartilha (digital e impressa) com as indicações 
de como proceder na sanitização de compu-
tadores, telefones, elevadores, corrimãos, ma-
çanetas, bebedouros, pias, laboratórios (de 
uso geral e que manipulam o coronavírus), 
salas de aulas, bibliotecas, ar-condicionado, 
banheiros, espaços de atendimento de saú-
de etc. Essas indicações devem considerar a 
segurança sanitária e também a preservação 

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dbr.ufop.app%26hl%3Dpt
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dbr.ufop.app%26hl%3Dpt
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de objetos sensíveis, como livros, que não de-
vem ser higienizados com álcool ou solução 
de água, para evitar que sejam danificados.

Orientações sobre o uso do serviço institu-
cional de transporte devem ser oferecidas 
previamente e durante as viagens. Assim que 
confirmado um deslocamento, os passagei-
ros devem receber mensagem (por WhatsA-
pp e/ou e-mail) com os protocolos de cuida-
do. A equipe de motoristas também deve ter 
em mãos essa orientação, para dar respaldo a 
qualquer questionamento que possa surgir e 
para a orientação de limpezas a serem reali-
zadas antes e depois de cada viagem.

O aplicativo que fará o monitoramento e 
orientação dos cuidados e possíveis riscos 
dentro da plataforma Minha UFOP deverá 
ser divulgado maciçamente a fim de ampliar 
o número de usuários. Para isso devem ser 
usadas estratégias, principalmente digitais, 
que possibilitem o cadastramento rápido e 
imediato.

O painel de acompanhamento da Covid-19 
deve permanecer enquanto esse tipo de 
mensuração for importante para a tomada de 
decisões institucionais e para a definição de 
condutas coletivas e pessoais. Qualquer alte-
ração na rotina de disponibilização desses da-
dos será informada à comunidade acadêmica 
na página da UFOP, na página do Comitê de 
Enfrentamento ao Coronavírus e nas redes 
sociais da Universidade.

As decisões de enquadramento e orientações 
das fases 4, 3, 2 e 1, previstas neste protoco-
lo, serão divulgadas por meio de materiais 
visuais e informativos para circulação digital 
entre os usuários. O cronograma de produ-
ção, impressão e disponibilização será execu-
tado à medida que as fases forem mudando. 
Abaixo são sugeridos alguns materiais que 
podem ser produzidos nesse processo:

Peças de divulgação do 
Protocolo de Biossegurança

I. Versão em PDF integral e diagrama-
da.

II. Versão site:

a. fragmentado por tópicos;

b. endereço: ufop.br/coronavirus/
biossegurança.

III. Versão redes sociais:

a. trechos selecionados com cha-
mada para o site.

IV. Versão áudio:

a. criar podcast com as informa-
ções;

b. adicionar entrevista com espe-
cialistas indicados pelo Comitê 
em cada item.

V. Versão vídeo:

a. gravar as explicações, de forma 
resumida, em vídeos de 3 a 5 
minutos.

Peças de sinalização - criar de 
acordo com a necessidade de 
peças de orientação nos espaços.

I. Empena ou banner nas entradas dos 
campi com o alerta “Uso obrigatório 
de máscara” e outras informações 
pertinentes.

II. Cartaz nas entradas sobre o uso obri-
gatório da máscara e a necessidade 
de usar o totem de desinfecção.

III. Identificação visual (talvez adesivos) 
dos lugares bloqueados (fase 1) e dos 
lugares com acesso restrito.

IV. Cartaz sobre os modos de utilização 
dos banheiros.

V. Cartaz com indicação do modo cor-
reto de lavagem de mãos.

VI. Cartaz com indicação de pontos de 
higienização.

VII. Cartaz com indicação da necessida-
de do uso de máscaras.

VIII. Adesivos em cadeiras que não devem 
ser usadas.

IX. Cartaz com as diretrizes de circula-

https://zeppelin10.ufop.br/minhaUfop/desktop/login.xhtml
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ção e ocupação de espaços.

X. Cartaz e panfleto com orientação do 
uso dos restaurantes.

XI. Cartaz com indicação dos cuidados pes-
soais e coletivos em casa para as repú-
blicas.

Peças específicas de orientação

I. Cartilha de paramentação e despara-
mentação.

II. Cartilha de rotinas de higienização:

a. computadores; telefones; ele-
vadores; corrimãos; maçanetas; 
bebedouros; pias; laboratórios 
de uso geral; laboratórios de 
manipulação do Sars-CoV-2; 
salas de aulas; bibliotecas; sa-
las de estudo; ar-condicionado; 
vestiários; banheiros; espaços 
de atendimento de saúde.

III. Flyer digital a ser enviado (por Wha-
tsApp e e-mail) para as pessoas que 
vão fazer uso do transporte institu-
cional .

Campanhas

De acordo com as orientações para o mo-
mento da retomada das atividades presen-
ciais, as campanhas devem ser preparadas e 
replicadas em todos os meios materiais de 
orientação das condutas.

As campanhas irão incorporar elementos já 
criados para este protocolo. 

Criação de campanha para explicação de 
uso do aplicativo Minha UFOP.

Painel Covid-19

I. Criação, manutenção e constante di-
vulgação das informações.

Estética

I. Diagramação/projeto gráfico.

II. Gráficos.

III. Ilustrações.

IV. Fotos.

Todos os eventos acadêmicos realizados na 
UFOP devem ter incluídos em seu material 
de divulgação os cards que tratam das me-
didas de segurança sanitária da Universida-
de.

Protocolo de ações: 
educação para a saúde

A articulação entre educação e saúde aju-
da na compreensão de informações e no 
entendimento das medidas de prevenção e 
tratamento do coronavírus. Neste binômio, 
com o apoio dos meios de comunicação, 
encontram-se as campanhas de orientação 
da população que acionam estratégias pe-
dagógicas para alcançar seus objetivos. O 
incremento de oferta, na rede de ensino, de 
conteúdos que preparam os indivíduos para 
sua atuação geral na sociedade tendo em 
vista as condutas de preservação da saúde 
também contribui para esse processo. 

É nesse sentido que as ações para a saúde 
articuladas ao Protocolo de Biossegurança 
da UFOP podem ter dois direcionamentos 
complementares. O primeiro deles é o uso 
de todos os meios institucionais de difusão 
de informações para a ampliação do conhe-
cimento científico sobre a disseminação, 
prevenção e cuidados em relação ao novo 
coronavírus. O outro caminho é a articula-
ção com a educação básica, com os cursos 
de licenciatura e com as pesquisas dos mes-
trados profissionais relacionados ao ensino, 
que pode gerar a produção de materiais 
pedagógicos diferenciados, que podem uti-
lizar aspectos lúdicos para a maior permea-
bilidade das ações, sobretudo nas crianças.

Recomenda-se, então, o reforço das ações 
de comunicação e orientação de saúde, 
como previsto nesse protocolo, e a amplia-
ção do diálogo com a comunidade educa-
tiva regional das cidades onde se insere a 
UFOP, por meio de programas e projetos de 
ensino, extensão e pesquisa.
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|PARTE 3| 
PROTOCOLO DE AÇÕES 
INDIVIDUAIS
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O enfrentamento à pandemia de corona-
vírus é um esforço coletivo composto, em 
grande medida, por ações individuais. Nes-
te processo de retomada gradual das ativi-
dades presenciais da UFOP, indicamos es-
pecial atenção a elas, de modo a garantir a 
segurança sanitária da comunidade acadê-
mica.

A Universidade orienta os sujeitos, seja em 
suas ações coletivas ou individuais, em rela-
ção às medidas para prevenção da dissemi-
nação da doença. Nesta parte do Protocolo 
de Biossegurança da UFOP são indicadas, a 
partir do que recomendam Anvisa, Ministé-
rio da Saúde e Organização Mundial da Saú-
de, estratégias de convivência e cuidados 
que podem auxiliar nesse processo.

Protocolo de ações: 
cuidados individuais

As ações individuais, em um contexto pan-
dêmico, são fundamentais para garantir a 
viabilidade de uma retomada gradual, res-
ponsável e coordenada das atividades da 
Universidade. Essas ações devem ser orien-
tadas pela classificação de fases em que se 
encontram as cidades em que a UFOP atua 
diretamente. Portanto, as orientações des-
te protocolo consideram o que se indica 
no “Quadro 6 - Diretrizes e orientações de 
acordo com as quatro fases para as ativi-
dades presenciais”. Neste cenário, toda a 
comunidade acadêmica deve adotar as se-
guintes medidas de prevenção à infecção 
pelo coronavírus: 

I. Sempre usar máscara de tecido, se-
guindo as recomendações de troca 
sempre que estiver úmida, suja ou 
danificada. Além disso, é importante 
evitar tocar a parte externa da más-
cara.    

II. Higienizar com frequência as mãos 
da seguinte maneira: usar o álcool gel 
70% friccionando as mãos por 20 a 
30 segundos; para mãos visivelmen-
te sujas ou após utilizar o sanitário, 
limpar as mãos com água e sabão 
seguindo os protocolos de higieniza-
ção recomendados pela OMS. 

III. Evitar tocar a boca, nariz e olhos. 

IV. Não cumprimentar com abraço ou 
aperto de mãos. 

V. Não compartilhar objetos de uso pes-
soal, como aparelhos celulares, cane-
tas, copos, etc. 

VI. Manter distanciamento mínimo de 1,5 
m das outras pessoas.

VII. Evitar aglomerações como reuniões 
de confraternização de qualquer na-
tureza dentro e fora do ambiente uni-
versitário. 

VIII. Dar preferência, sempre que possível, 
a reuniões virtuais, independente-
mente da fase da pandemia. 

IX. No trajeto até a Universidade, caso 
seja utilizado transporte público, 
manter as janelas abertas, utilizar 
máscara durante todo o trajeto e hi-
gienizar as mãos com álcool gel após 
tocar as superfícies.

X. Caso seja utilizado veículo próprio, 
fazer higienização do carro e manter 
as janelas sempre abertas para circu-
lação de ar. 

XI. Ao retornar para casa, não tocar em 
nada antes de higienizar as mãos, 
tirar os sapatos antes de entrar, lim-
par as embalagens trazidas antes de 
guardá-las, limpar celular e óculos 
com água e sabão ou álcool. 

XII. Permanecer em isolamento domici-
liar caso surjam sintomas compatí-
veis com Covid-19.

Protocolo de ações: 
transporte coletivo para o 
campus
O transporte coletivo para o campus, seja 
ele realizado através de ônibus, van escolar, 
táxi ou táxi lotação, deve ser cuidadoso. São 
espaços compartilhados, de alta circulação 
e que devem possuir ampla ventilação para 
diminuir o risco de contágio. Para esses es-
paços, recomenda-se:

https://medworld.com.br/blog/higiene-das-maos-importantes-em-todas-as-epocas/
https://medworld.com.br/blog/higiene-das-maos-importantes-em-todas-as-epocas/
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I. Usar máscara durante todo o trajeto.

II. Evitar utilizar o serviço de transpor-
te público se apresentar sintomas de 
gripe ou febre. Se houver extrema 
necessidade de usá-lo mesmo assim, 
utilizar máscara cirúrgica durante o 
trajeto.

III. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na 
boca sem higienizar as mãos.

IV. Utilizar álcool a 70% antes e após o 
embarque.

V. Sempre que possível abrir a janela do 
veículo.

VI. Sempre que possível evitar horário 
de pico e, caso o transporte esteja 
cheio, aguardar pelo próximo.

Protocolo de ações: 
moradias universitárias e 
repúblicas

A UFOP oferece a oportunidade de habita-
ção em moradia universitária aos seus es-
tudantes de graduação e pós-graduação 
nos campi Ouro Preto e Mariana e, em João 
Monlevade, é ofertado o auxílio moradia aos 
estudantes de graduação presencial.

O Programa de Moradia Estudantil da UFOP 
possui capacidade para atender 1.279 estu-
dantes distribuídos da seguinte forma:

Quadro 1 - Moradias universitárias

Modalidade Campus Capacidade

Apartamentos Ouro Preto 96

Vila Universi-
tária

Ouro Preto 151

Repúblicas 
Federais

Ouro Preto 828

Conjunto I Mariana 84

Conjunto II Mariana 120

Fonte: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis/

UFOP

Seguindo a recomendação do Cuni no en-
frentamento ao coronavírus na UFOP, foi 
realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Co-

munitários e Estudantis (Prace) a comunica-
ção aos residentes das moradias estudantis 
de que retornassem a seus domicílios de 
origem. Mensalmente, a pró-reitoria realiza 
um levantamento de informações sobre os 
alunos que permaneceram nas moradias es-
tudantis da UFOP. 

O retorno dos estudantes às moradias de-
verá ocorrer somente após a liberação das 
atividades presenciais de ensino e/ou de 
pesquisa, conforme nova deliberação a ser 
avaliada pelo Cuni. Recomenda-se, para de-
liberação do Conselho, que a presença de 
visitantes e a realização de eventos/festas 
em moradias institucionais siga proibida. 

Caso algum morador desenvolva sintomas 
da Covid-19, deve-se:

I. Iniciar protocolos de distanciamento 
mínimo de 1,5 m em relação aos de-
mais moradores da casa.

II. Caso seja possível, permanecer isola-
do por 14 dias a partir do início dos 
sintomas em quarto individual com 
banheiro privativo. 

III. Caso não seja possível permanecer 
em quarto privativo, manter o am-
biente ventilado e distância mínima 
de 1,5 m em relação aos demais mo-
radores e uso constante de máscara.

IV. Caso não esteja disponível um ba-
nheiro exclusivo, higienizar o ambien-
te após o uso com desinfetantes do-
mésticos.

V. Evitar o compartilhamento de obje-
tos.

VI. Garantir o uso de máscaras por todos 
os moradores durante a prevalência 
dos sintomas.

VII. Buscar serviço de saúde para avalia-
ção e orientação.
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Protocolo de ações: 
visitantes e serviços 
esporádicos

Visitantes e prestadores de serviço esporá-
dicos também devem cumprir as indicações 
apresentadas neste protocolo. Desse modo, 
além das orientações abaixo, devem obser-
var os itens “Protocolo de ações: cuidados 
individuais” e “Protocolo de ações: trans-
porte coletivo para o campus”, assim como 
os cuidados específicos referentes aos seto-
res em que atuem.

I. A entrada de visitantes nas unidades 
deve ser evitada. Visitas essenciais 
devem ser formalizadas junto ao con-
trole de entrada nos edifícios.

II. Todos os visitantes ou prestadores de 
serviços esporádicos devem seguir 
as medidas de prevenção, incluindo o 
uso obrigatório de máscara e a ma-
nutenção de distanciamento mínimo 
de 1,5 m de outras pessoas.

III. Prestadores de serviços que não es-
tejam contemplados neste proto-
colo podem consultar o Comitê de 
Enfrentamento ao Coronavírus da 
UFOP para avaliações específicas de 
biossegurança. 
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|PARTE 4| 
ATIVIDADES ACADÊMICAS

Estágios

Os estágios são parte do processo de formação dos profissionais em grande parte dos cur-
sos oferecidos pela Universidade Federal de Ouro Preto. Para manter essa oferta, mesmo no 
contexto da pandemia de coronavírus, é necessário ter alguns cuidados. Além da observação 
de todos os protocolos de ações individuais apresentados, os estagiários devem observar as 
seguintes recomendações, de acordo com a natureza da atividade que estão exercendo:
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Quadro 2 - Orientações sobre estágios de acordo com a natureza da atividade exercida

Natureza da 
atividade

Especificidades Orientação

Profissionais 
de saúde

Assistência a pacientes 
sem suspeita/confirmação 
para Covid-19.

• Higienizar regularmente as mãos.

• Usar máscara cirúrgica mais outros EPIs, 
de acordo com precauções padrão e, se 
necessário, precauções específicas).

• Manter distância de pelo menos 1,5 m de 
outras pessoas.

Durante a assistência a 
pacientes com suspeita 
ou confirmação para Co-
vid-19, sem procedimentos 
que possam gerar aeros-
sóis.

• Higienizar regularmente as mãos.

• Usar óculos ou protetor facial.

• Usar máscara cirúrgica.

• Usar avental.

• Usar luvas de procedimento.

• Manter distância de pelo menos 1,5 m de 
outras pessoas.

Durante a realização de

procedimentos que

possam gerar aerossóis 
em pacientes com suspei-
ta ou confirmação para 
Covid-19.

• Higienizar regularmente as mãos.

• Usar gorro descartável.

• Usar óculos de proteção ou protetor facial.

• Usar máscara N95/PFF2 ou equivalente.

• Usar avental.

• Usar luvas de procedimento.

Observação: Em áreas coletivas em que há 
procedimentos geradores de aerossóis é 
necessária a avaliação de risco a fim de se  
indicar ou não o uso de máscara N95/PFF2 
ou equivalente pelos outros profissionais da 
área que não estão envolvidos diretamente 
com esse procedimento.

Profissionais 
de outras 
áreas

• Higienizar regularmente as mãos.

• Manter distância de pelo menos 1,5 m de 
outras pessoas.

• Usar máscaras de tecido.

• Se necessário e possível, instituir barreiras 
físicas, de forma a favorecer o distancia-
mento (como placas de acrílico, faixa no 
piso, etc.).
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Todos os serviços de saúde devem imple-
mentar, na chegada dos pacientes, um pro-
tocolo de triagem para detectar sintomá-
ticos de infecção respiratória (como tosse, 
coriza, dificuldade para respirar), realizar 
rápido isolamento e atendimento em local 
e com EPIs adequados. Deve ser estimula-
do o uso racional de EPIs nos serviços de 
saúde, pois trata-se de um recurso finito e 
imprescindível para oferecer segurança aos 
profissionais durante a assistência.

No caso dos estágios da área de saúde, após 
o uso o EPI deve ser descartado em um reci-
piente de resíduo infectante e a higiene das 
mãos deve ser realizada antes de se colocar 
e de retirar o EPI. 

Todos os estagiários devem ser orientados 
sobre como usar, remover e descartar ade-
quadamente os EPIs e as máscaras de te-
cido, bem como sobre a prática correta de 
higiene das mãos nos momentos indicados 
e antes de iniciarem suas atividades. 

O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus 
disponibiliza material informativo orientan-
do paramentação e desparamentação ade-
quadas. O treinamento deverá ser garantido 
pelos coordenadores de estágio. 

Trabalhos de campo

Os trabalhos de campo na UFOP se distin-
guem das atividades de estágio e são regi-
dos pela Resolução Cuni nº 1.955,  que trata 
das “Normas de Segurança e Saúde em Ati-
vidades Acadêmicas de Campo Externas ao 
Ambiente dos Campi da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto - UFOP”. Todas as ati-
vidades de campo a serem realizadas pela 
comunidade acadêmica externamente aos 
campi da UFOP somente ocorrerão depois 
de adotados os procedimentos estabeleci-
dos na referida resolução. 

O proponente deverá incluir o risco bioló-
gico para infecção por Sars-CoV-2 em sua 
Avaliação Preliminar de Risco (APR) e se 
submeter ao Comitê Gestor de Segurança e 
Saúde (CGSS) por intermédio do seu repre-
sentante em cada unidade.

Atividades extensionistas

A partir do momento em que foi decretada a 
pandemia no Brasil e foram instituídas as orien-
tações relacionadas às medidas de prevenção, 
tais com o isolamento social e a suspensão 
das atividades presenciais em diversas institui-
ções, a Pró-Reitoria de Extensão (Proex)  de-
terminou a suspensão das ações presenciais, 
de acordo com a Resolução Cuni nº 2.337.

Devido à importância das atividades de exten-
são universitária para abordar diversos aspec-
tos de saúde física, mental, nutricional e ques-
tões psicológicas e emocionais que impactam 
as comunidades na área de abrangência da 
UFOP, foi dada a oportunidade para que os 
coordenadores das ações extensionistas revi-
sassem seus Planos de Trabalho a fim de exe-
cutar atividades de forma remota. Considerou-
se também a possibilidade de essas atividades 
ajudarem a mitigar os diversos efeitos do isola-
mento social relacionados à saúde mental, tais 
como ansiedade, risco de depressão.

Já no segundo semestre de 2020, o Comitê de 
Extensão deliberou que as ações submetidas 
à segunda etapa do edital de registro deve-
riam apresentar propostas relacionadas, direta 
ou indiretamente, à pandemia do novo coro-
navírus. Além da produção de informações, 
de modo interdisciplinar, relevantes às várias 
perspectivas da pandemia e dos processos 
desencadeados por ela, foram apresentadas 
algumas provocações para fomentar ideias e 
novas sugestões:

I. Como podemos assistir e dialogar com 
as comunidades que não possuem 
acesso às tecnologias digitais?

II. Por outro lado, estamos vivenciando 
um momento em que a cultura e a arte 
estão sendo fundamentais para ameni-
zar a ansiedade das pessoas neste iso-
lamento social.

III. O exercício físico e a meditação tam-
bém são essenciais, promovendo a saú-
de bio-psico-sócio-espiritual.

IV. Como auxiliar as diversas famílias em 
situação de vulnerabilidade socioe-
conômica?

V. Como gerar oportunidades para en-

https://www.soc.ufop.br/public/files/RESOLUCAO_CUNI_1955.pdf
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frentarmos a pandemia em conjunto 
com as comunidades da nossa re-
gião?

Como resultado deste movimento, a UFOP 
conta com 225 ações de extensão vigentes 
em 2020, todas desenvolvidas de modo re-
moto. O retorno às atividades de extensão 
presenciais somente se dará após a libera-
ção das atividades acadêmicas presenciais, 
conforme nova deliberação a ser avaliada 
pelo Cuni. As exceções deverão ser avalia-
das caso a caso e aprovadas pelo órgão co-
legiado de extensão da UFOP.

Museus e espaços de 
ação cultural

Devido à pandemia de coronavírus e às 
restrições impostas pelos órgãos de saúde 
e vigilância sanitária, as atividades presen-
ciais nos museus e espaços de ação cultural 
também foram suspensas. Neste protocolo 
são apresentadas recomendações para o 
processo de retomada, sempre seguindo o 
que preveem as etapas 4, 3, 2 e 1, descri-
tas na “Parte 6 – Classificação de etapas e 
ações possíveis”.

Museus universitários da UFOP 
- Museu da Farmácia e Museu de 
Ciência e Técnica

A Universidade Federal de Ouro Preto pos-
sui um expressivo acervo museológico sob 
a responsabilidade do Museu da Farmácia 
(MPh) e do Museu de Ciência e Técnica da 
Escola de Minas (MCT/EM). As coleções fo-
ram reunidas ao longo da trajetória de ensi-
no da Escola de Farmácia, criada no ano de 
1836, precursora do ensino farmacêutico no 
país, e da Escola de Minas, primeira institui-
ção de ensino superior nas áreas de Enge-
nharia de Minas e Metalurgia.

 A responsabilidade dos museus inclui não 
apenas as exposições, mas as ações de 
cuidado, preservação e valorização da me-
mória científica e tecnológica nacional. Os 
museus funcionam em prédios históricos, 
tombados, no centro de Ouro Preto. Antes 

da pandemia eram abertos tanto a visita-
ção, nos espaços dedicados às exposições 
de longa e curta duração, como à realização 
de pesquisas, ações educativas e fruição do 
público em geral. As atividades de visitação 
e pesquisas nos dois museus encontram-se 
suspensas.

Protocolo de ações: visitantes e 
serviços nos museus

A reabertura à visitação dos museus da 
UFOP seguirá o que prevê o “Quadro 6 - 
Diretrizes e orientações de acordo com 
as quatro fases para as atividades presen-
ciais”. Neste momento, as seguintes ações 
devem ser seguidas: 

I. Promover medidas de prevenção sani-
tária, higienização das mãos, etiqueta 
respiratória, distanciamento social, hi-
gienização e desinfecção de superfí-
cies, além da monitorização de sinto-
mas e da proteção individual.

II. Informar publicamente, de maneira im-
pressa e afixada na porta de entrada, o 
número máximo de pessoas permitido 
no museu. Esta informação deverá ser 
ajustada sempre que uma nova fase do 
protocolo de retomada for iniciada.

III. Disponibilizar álcool gel na entrada e 
na saída do recinto.

IV. Garantir os EPIs necessários à imple-
mentação das medidas de prevenção: 
máscaras cirúrgicas ou comunitárias, 
viseiras, soluções desinfetantes, luvas, 
entre outros.

V. Garantir a definição de lotação máxi-
ma dos espaços expositivos e de cir-
culação (1 pessoa/10 m2) e distancia-
mento social apropriado (1,5 m entre 
pessoas), privilegiando, se possível, 
percursos de sentido único.

VI. Promover a ventilação do ambiente, 
evitando, sempre que possível, o uso 
de ar-condicionado. 
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Cine Teatro Vila Rica 

A UFOP adquiriu, em meados dos anos 1980, 
o antigo prédio do Cine Teatro Vila Rica, lo-
calizado em frente ao Chafariz dos Contos, 
com o objetivo de garantir programação re-
gular de cinema (único na cidade), além de 
utilizá-lo para palestras, encontros, seminá-
rios e eventos comunitários em geral.

Desde 2017 a edificação do Cine Teatro Vila 
Rica encontra-se fechada para o público e 
as atividades de cinema têm acontecido no 
Auditório do Anexo I do Museu da Inconfi-
dência. 

As exibições cinematográficas e outras ati-
vidades presenciais continuam suspensas, 
mas o Cine Teatro Vila Rica tem realizado 
projetos e atividades de modo remoto. 

Protocolo de ações: visitantes e 
serviços no Cine Teatro Vila Rica

O reinício das atividades presenciais do 
Cine Teatro Vila Rica seguirá o que prevê 
o “Quadro 6 - Diretrizes e orientações de 
acordo com as quatro fases para as ativi-
dades presenciais”. Neste momento, as se-
guintes ações devem ser seguidas:  

I. Promover medidas de prevenção sa-
nitária, higienização das mãos, eti-
queta respiratória, distanciamento 
social, higienização e desinfecção de 
superfícies, além da monitorização 
de sintomas e da proteção individual.

II. Informar publicamente, de maneira 
impressa e afixada na porta de en-
trada, o número máximo de pessoas 
permitidas no cinema. Essa informa-
ção deverá ser ajustada sempre que 
uma nova fase do protocolo de reto-
mada for iniciada.

III. Disponibilização de álcool gel na en-
trada e na saída do recinto.

IV. Garantir os EPIs necessários à imple-
mentação das medidas de prevenção: 
máscaras de tecido, viseiras, soluções 
desinfetantes, luvas, entre outros.

V. Garantir a definição de lotação má-

xima dos espaços expositivos e de 
circulação (1 pessoa /10 m2) e distan-
ciamento social apropriado (1,5 m en-
tre as pessoas).

VI. Disponibilizar assentos com ao me-
nos 1,5 m de distância entre si.

VII. Promover a ventilação do ambiente, 
evitando, sempre que possível, o uso 
de ar-condicionado. 

VIII. Manter sinalização desaconselhando 
que pessoas com sintomas respirató-
rios entrem no recinto.
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|PARTE 5| 
SAÚDE E APOIO INSTITUCIONAL
Durante a pandemia de coronavírus e no período de reabertura, os cuidados com a saúde 
física e mental – sejam relacionados ou não à Covid-19 – são fundamentais para que possa-
mos passar por este momento com mais tranquilidade e segurança, além de contribuir para a 
diminuição da ocupação do sistema de saúde, principalmente nos atendimentos de urgência 
e emergência. 
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Atendimento psicológico, 
psicossocial e orientação 
estudantil

Os serviços de acompanhamento aos estu-
dantes e servidores realizados no âmbito da 
Prace, pela Coordenadoria de Assuntos Es-
tudantis e pelo Centro de Saúde, estão sen-
do oferecidos de forma remota. Os agenda-
mentos são feitos pelo e-mail portasabertas.
csaude@ufop.edu.br e os atendimentos são 
realizados pelo Google Meet e por e-mail. 
As informações estão disponíveis na página 
da Prace.

A necessidade de retorno aos atendimentos 
presenciais deverá ser avaliada pelas equi-
pes e pelas chefias, no momento do retorno 
das aulas presenciais. Qualquer alteração 
será informada pela página e redes sociais 
da UFOP e pela página da Prace.

App Minha UFOP: 
autoavaliação Covid-19

O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus 
propôs o desenvolvimento de um aplicativo 
com o objetivo de auxiliar no mapeamento 
da exposição, contribuir para a dissemina-
ção de informação confiável e evitar o con-
tágio pelo coronavírus na comunidade aca-
dêmica da UFOP. 

O Núcleo de Tecnologia da Informação 
(NTI) desenvolveu a funcionalidade que 
está disponível para smartphones por meio 
do aplicativo Minha UFOP. A proposta teve 
como referência os aplicativos desenvolvi-
dos para mapeamento do coronavírus pelo 
SUS (Brasil) e pelo NHS (Inglaterra), com 
todas as análises e adaptações necessárias 
ao ambiente da UFOP.

Pelo aplicativo o usuário pode comunicar 
sua condição de saúde e fazer uma autoa-
valiação sobre os riscos de ter sido expos-
to ao coronavírus. Na autoavaliação, deve 
responder um questionário com informa-
ções sobre sintomas, presença de fatores 
de risco para desfechos negativos, contatos 
próximos com casos confirmados e testes 

realizados. Com a análise das informações 
oferecidas pelo usuário, o aplicativo faz in-
dicações sobre possibilidade de contágio, 
necessidade de isolamento e busca de ser-
viços de saúde.

Na segunda fase de desenvolvimento, o 
aplicativo permitirá também que os gesto-
res dos serviços de saúde da UFOP, após 
checagem da informação prestada, possam 
emitir alertas para possíveis contatos de um 
usuário suspeito ou confirmado. Trata-se de 
uma modalidade de rastreamento de con-
tatos que utilizará as informações da cida-
de em que se encontra o usuário; setor de 
lotação; disciplinas presenciais em que está 
matriculado e local de moradia (estudan-
tes). Todos os dados dos usuários serão tra-
tados com o sigilo garantido pela Lei Geral 
de Proteção de Dados.

O aplicativo já está disponível para a co-
munidade universitária, iniciando pela pri-
meira fase, de autoavaliação dos usuários. 
A utilização é amplamente incentivada pelo 
Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, 
para que mesmo antes do retorno às aulas 
presenciais se possa aprimorar o conheci-
mento do cenário sobre a população expos-
ta e a população suscetível ao coronavírus.

Atendimento de saúde: 
o que fazer em caso de 
sintomas?

O aplicativo Minha UFOP possui a função 
autoavaliação. Apesar de não substituir a 
consulta médica, ela fornecerá orientações 
importantes quanto à necessidade de isola-
mento e busca de atendimento médico de 
urgência.

Caso apresente sintomas leves (como tosse 
seca, dores, dor no corpo) em casa, o usuá-
rio deve comunicar sua chefia imediata ou 
coordenação de curso. Caso sinta falta de 
ar e febre alta, deve procurar atendimento 
médico imediato. Caso os sintomas come-
cem ou sejam percebidos dentro da UFOP, 
deve comunicar imediatamente sua chefia 
imediata ou coordenação de curso. 

http://www.prace.ufop.br/
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dbr.ufop.app%26hl%3Dpt
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dbr.gov.datasus.guardioes%26hl%3Dpt
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dbr.gov.datasus.guardioes%26hl%3Dpt
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Duk.nhs.covid19.production
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Os indivíduos com sintomas gripais que ne-
cessitam de atendimento médico devem 
procurar a Unidade Básica de Saúde de refe-
rência do bairro ou região onde reside para 
realizar uma consulta. Outra possibilidade é 
procurar atendimento no Hospital de Cam-
panha, que funciona 24 horas. No Campus 
Morro do Cruzeiro, a sala de atendimento 
de pacientes com suspeita ou confirmados 
para Covid-19 possui uma entrada exclusiva 
e sinalizada. 

Sempre que procurar atendimento de saú-
de deve-se comunicar imediatamente que 
está com sintomas respiratórios, mantendo 
sempre o distanciamento social e o uso de 
máscara. Caso tenha sintomas respiratórios 
deve-se evitar usar transporte público. 

A prefeitura de Ouro Preto possui telefones 
para orientação e encaminhamento de pa-
cientes com suspeita de Covid-19: (31) 3559-
3299, (31) 3559-3258 e (31) 98431-5603. 
Em Mariana os telefones disponibilizados 
pela prefeitura são: Whatsapp Responde da 
Saúde (31) 9 9712-4008 e Whatsapp Saú-
de Mental (31) 9 9685-9945, ou (31) 3557-
4222. Para informações sobre coronavírus 
em João Monlevade, a prefeitura atende nos 
telefones: (31) 98766-4600 ou (31) 3852-
4402. 

Editais de inclusão digital

A UFOP iniciou o processo de concessão do 
Auxílio Inclusão Digital a partir da Portaria 
Prace nº 11, de 16 de julho de 2020, que con-
siderou as Resoluções Cuni nº 2.337 (atual-
mente revogada) e Cepe nº 8.000 para 
instituir o auxílio como estratégia de com-
bate à desigualdade no acesso às ferramen-
tas digitais no contexto de enfrentamento 
à pandemia de Covid-19, sendo posterior-
mente ratificada pelo Cuni pela Resolução 
nº 2.373.

O Auxílio Inclusão Digital é um benefício 
provisório de acesso a recursos financeiros 
para aquisição de plano de internet banda 
larga indicado para a realização de ativida-
des acadêmico-científicas em Período Leti-
vo Especial (PLE), de modo a proporcionar 
o alcance do desempenho acadêmico e a 

permanência do discente durante o tempo 
de vigência das atividades remotas.

São beneficiários do Auxílio Inclusão Digital 
os estudantes regularmente matriculados 
nos cursos de graduação e pós-graduação 
stricto sensu, modalidade presencial, sendo 
que, do total de auxílios ofertados, 5% são 
destinados a estudantes com deficiência. A 
concessão do auxílio é feita por um período 
máximo de 12 meses para estudantes regu-
larmente matriculados no PLE, sempre que 
ofertado, ou, na ausência deste, no período 
regular vigente.

Observada a disponibilidade orçamentária 
e financeira da Prace e da Lei Orçamentária 
Anual, foram criadas quatro modalidades 
de Auxílio Inclusão Digital:

https://prace.ufop.br/assistencia-estudantil/auxilio-inclusao-digital
https://www.soc.ufop.br/public/resolucao/mostrar/0000011573
http://www.soc.ufop.br/public/resolucao/mostrar/0000011536%23:~:text%3DAprova%2520calend%25C3%25A1rio%2520e%2520regulamenta%2520a%2CEspecial%2520Emergencial%2520%28PLE%2520Emergencial
http://www.soc.ufop.br/public/files/RESOLUCAO_CUNI_2373.pdf
http://www.soc.ufop.br/public/files/RESOLUCAO_CUNI_2373.pdf
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Quadro 3 - Modalidades de inclusão digital

Modalidade Objeto Valor Frequência

I Prace

(Edital 12, 17/07/2020)

Contratação de in-
ternet banda larga.

R$100,00 12 meses

II MEC

(Edital 12, 17/07/2020)

Fornecimento de 
dados móveis ilimi-
tados para acesso a 
conteúdos relacio-
nados às atividades 
acadêmicas.

Oferta de 
dados mó-
veis

6 meses

III Aquisição/Locação

(Edital 13, 18/08/2020)

Aquisição/locação 
de notebook, desk-
top ou tablet.

R$1.200,00 Parcela única

IV Manutenção/Aprimo-
ramento

(Edital 13, 18/08/2020)

Aquisição/contra-
tação de serviço 
de manutenção/
aprimoramento de 
Computadores.

R$500,00 Parcela única

 

As modalidades III e IV foram destinadas apenas aos alunos de graduação e pós-graduação bolsistas da Prace com avaliação 

socioeconômica vigente.

A prestação de contas é feita a partir da comprovação a ser realizada pelo aluno por meio do Sistema Consulta Bolsas Aluno na 

Minha UFOP, devendo o beneficiário anexar o comprovante de pagamento do serviço.
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|PARTE 6| 
CLASSIFICAÇÃO DE ETAPAS E 
AÇÕES POSSÍVEIS
As diretrizes e as orientações de distanciamento social, proteção individual e higienização 
do Protocolo de Biossegurança da UFOP serão distribuídas em diferentes fases, tendo como 
base o nível de transmissão e capacidade de resposta do sistema de saúde. Elas serão apli-
cadas aos setores de maneira individual, considerando-se a avaliação de risco e as atividades 
presenciais desenvolvidas, seguindo o regramento do estado e municípios, com análise do 
Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus sobre os dados epidemiológicos da doença.
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Cada unidade deverá elaborar um protocolo 
de retorno próprio, construído a partir das 
orientações dos quadros 6 e 7 e consideran-
do também:

I. o número de servidores que atuam 
em cada setor, priorizando o trabalho 
em escalonamento;

II. o fluxo de uso dos espaços sob sua 
responsabilidade;

III. o fluxo de atendimentos e demandas; 
e

IV. a necessidade de atividades presen-
ciais por semestre e curso, com foco 
nos estudantes concluintes em 2020 
e, preferencialmente, as turmas sub-
sequentes.

O Comitê de Enfrentamento ao Coronaví-
ru avaliará diariamente a situação de cada 
macrorregião de saúde da qual faz parte o 
campus que servirá de guia para a tomada 
de decisões técnicas. O resultado da análi-
se desses dados será divulgado a cada mês. 
Cada macrorregião/município será classifi-
cada entre nove situações, que, por sua vez, 
serão divididas em quatro fases, como mos-
tra a figura1.

O modelo proposto pela Makinsey & Com-
pany busca criar bandeiras para retorno às 
atividades, em que a velocidade de expan-
são da pandemia é confrontada com as ca-
pacidades do sistema de saúde, representa-
da por alguns indicadores listados a seguir 

(figura 1):

I. Capacidade:

a. disponibilidade de leitos de te-
rapia intensiva;

b. disponibilidade de leitos de in-
ternação.

II. Expansão:

a. número de casos novos;

b. número de reprodução R
t
.

Justificativa

O modelo proposto para monitoramento da 
evolução da pandemia causada pelo novo 
coronavírus contempla as regiões de atua-
ção da UFOP (Ouro Preto, Mariana, João 
Monlevade e Belo Horizonte). Ele avalia 
quatro indicadores destinados a mensurar a 
propagação da Covid-19 e a capacidade de 
atendimento do sistema de saúde. 

A capacidade de atendimento do sistema 
de saúde será avaliada por meio de dois in-
dicadores, observados os seguintes pesos:

I. A taxa de ocupação de leitos de tera-
pia intensiva com respiradores dispo-
níveis, com peso total 60%.

II. A taxa de ocupação de leitos de iso-
lamento Covid-19 disponíveis, com 
peso total de 40%.

Figura 2 - Faseamento
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A propagação da Covid-19 será avaliada por 
meio de dois indicadores, observados os se-
guintes pesos:

I. A velocidade de avanço da pande-
mia, com peso total de 50%, mensu-
rada por meio da taxa percentual de 
aumento do número da média móvel 
de casos de Covid-19 dos últimos 7 
dias, em relação à média móvel dos 
14 dias pregressos.

II. O número de reprodução Rt, com 
peso total de 50%.

Os critérios, as medidas, os pesos e os in-
dicadores que compõem o sistema de mo-
nitoramento da evolução da pandemia de 
Covid-19 poderão ser modificados, excluí-
dos, reduzidos ou ampliados, diante de evi-
dências científicas que recomendem a sua 
atualização ou aperfeiçoamento.

Taxa percentual de ocupação de leitos 
de terapia intensiva com respiradores 
disponíveis

Durante a pandemia causada por patóge-
nos respiratórios como Sars-CoV-2, que 
provoca a Covid-19, um grande número de 
pacientes necessita de cuidados no setor de 
terapia intensiva. Assim, o avanço da doen-
ça aumenta a demanda por ventiladores 
nos serviços de saúde.

Diversos autores assumem que a existência 
de leitos de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) é efetivo na redução de mortalidade 
nos doentes com insuficiência respiratória 
grave.

Faixa de bandeiras: Alta (≤50%), Média (50% — 
70%), Baixa (≥ 70%)

O cálculo do número de pacientes-dia em 
UTI Covid-19 é obtido pelo somatório do nú-
mero de pacientes internados (dia a dia) no 
período. 

∑ Número de pacientes-dia UTI Covid-19 no 

período

O cálculo do número de leitos-dia UTI Co-
vid-19 é obtido pelo somatório do número 
de leitos operacionais (dia a dia) no período.

∑ Número de leitos-dia operacionais UTI Covid-19 
no período

O cálculo da taxa de ocupação dos leitos de 
UTI Covid-19 será obtido pela fórmula: 

Taxa percentual de ocupação de leitos de 
isolamento Covid-19

Durante a infecção por Covid-19 os pacien-
tes podem permanecer assintomáticos, 
apresentar sintomas leves, moderados ou 
graves, ou desenvolver quadros de SRAG. A 
taxa de letalidade no Brasil, de acordo com 
dados do Ministério da Saúde em 25 de no-
vembro de 2020, é de 2,8%. Leitos de inter-
nação são demandados e poderá ser gera-
do colapso do sistema de saúde.

Faixa de bandeiras: Alta (≤50%), Média (50% — 
70%), Baixa (≥ 70%)

O cálculo do número de pacientes-dia em 
enfermaria Covid-19 é obtido pelo somató-
rio do número de pacientes internados (dia 
a dia) no período. 

∑ Número  de  pacientes-dia enfermaria Covid-19 
no período

O cálculo do número de leitos-dia enferma-
ria Covid-19 é obtido pelo somatório do nú-
mero de leitos operacionais (dia a dia) no 
período.
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∑ Número de leitos-dia operacionais enfermaria 
Covid-19 no período

O cálculo da taxa de ocupação dos leitos 
de enfermaria Covid-19 será obtido pela fór-
mula: 

 

Taxa de expansão de casos novos

A expansão da pandemia pode estar cor-
relacionada ao aumento de demanda por 
leitos hospitalares, à ocupação de leitos de 
unidades de terapia intensiva, ao consumo 
de insumos e ao colapso dos serviços de 
saúde. Ao mesmo tempo, pode ter relação 
com a ampliação das taxas de letalidade de-
vido ao aumento dos indivíduos infectados.

Faixas de bandeiras: Baixa (<-15%), Média (-15% 
— 15%), Alta (>15%)

Cálculo:

A média móvel dos casos confirmados 
(MMC) para o local i e na data j é calculada 
para uma janela temporal de 7 dias por meio 
da equação abaixo, em que d

c
 é o tamanho 

da série disponível, no respectivo local, a 
partir do primeiro caso confirmado.

A MMC será monitorada a partir da variação 
relativa às respectivas médias móveis de 14 
dias atrás, expressas por:

VRi = (MMi – MMi-14)/MMi-14 * 100

Número de reprodução R
t

Em epidemiologia, chama-se R
0
 a capaci-

dade de contágio de uma doença. O R
0
 re-

presenta o número de indivíduos que, em 
média, serão infectados por cada pessoa 
infectada. É como se o R

0
 representasse a 

taxa de transmissão (os casos secundários) 
a partir dos casos primários (as pessoas já 
infectadas), em uma população em que to-
dos são suscetíveis. 

O R
0
 é uma métrica estática e a velocidade 

de transmissão é afetada pelas medidas de 
contenção como o distanciamento social, 
uso de máscaras e álcool 70% etc. Então, 
uma medida dinâmica é necessária para o 
monitoramento dos contágios ao longo do 
tempo. Uma medida bastante útil é o núme-
ro efetivo de reprodução R

t
, que é o R

0
 em 

cada instante de tempo, de forma a captar 
as mudanças na taxa de contágios após as 
políticas de contenção da pandemia.

 Na literatura existem vários métodos para 
estimar R ao longo de uma epidemia. No 
entanto, eles são geralmente difíceis de im-
plementar. O método adotado neste proto-
colo para calcular o R

0
 é baseado no mode-

lo SIR, que é estimado a partir de equações 
diferenciais ordinárias. Esse modelo é con-
siderado robusto, mesmo com limitações, 
para modelar epidemias como a Covid-19, e 
mostra a evolução de uma população sus-
cetível (S), infectada (I) e recuperada (R). O 
modelo SIR utiliza os compartimentos:

I. Suscetíveis: indivíduos ainda não ex-
postos e que podem adquirir a infec-
ção.

II. Infectados: indivíduos infectados, 
doentes ou não, que podem transmi-
tir para outras pessoas.

III. Recuperados/Removidos: indivíduos 
que se infectaram e se recuperaram, 
adquirindo imunidade; ou os que 
morreram em decorrência da doença.

Faixas de bandeiras: Baixa (<1,00), Média (1,00 - 
1,20), Alta (>1,2)
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Cálculo:

O modelo SIR, proposto por Kermack e Mc-
Kendrick (1927, 1991), é um dos fundamen-
tais entre os modelos epidemiológicos. A 
partir dele busca-se resolver o sistema de 
equações diferenciais a seguir:

Nela, N é a população, S é o número de sus-
cetíveis (assume-se que no início da epi-
demia toda a população poderia ser sus-
cetível), I é o número de infectados, R é o 
número de recuperados,  é a taxa de infec-
ção,  é a taxa de recuperação e t é o tempo 
em dias. Portanto, N = S + I + R é o total da 
população. Neste modelo SIR supõe-se que 
indivíduos já infectados não podem ser in-
fectados novamente.

A taxa de reprodução (R
0
) é obtida pela ra-

zão das taxas de infecção e de recuperação, 
expressa pela seguinte equação:

R0= 𝝱𝝲

A taxa de reprodução efetiva (R
t
) é o R

0
 em 

cada instante de tempo. A situação é consi-
derada endêmica quando, em média, cada 
pessoa infectada infecta exatamente uma 
outra pessoa (R

t
=1). Um número maior que 

1 (R
t
>1) faz com que o número de pessoas 

infectadas cresça exponencialmente e, des-
sa forma, a situação é chamada de epide-
mia. Por fim, qualquer número menor que 1 
(R

t
<1) levará à eliminação da doença.  

No caso de Ouro Preto, temos um R
t
, atua-

lizado em 15 de outubro de 2020, igual a 
1,0618. Ou seja, uma velocidade de contágio 
que permite, como exemplo, que aproxima-
damente 100 pessoas infectadas transmi-
tam para 106. Estas, por sua vez, transmitem 
para 113, que transmitem para 120 e assim 
por diante (uma multiplicação por 1,0618), 
em uma função exponencial.

Modelo

O indicador taxa de ocupação UTI Covi-19 
será classificado da seguinte forma:

I. Nota 3, quando o escore apurado for 
igual ou superior a 70% em pelo me-
nos uma das três últimas semanas.

II. Nota 2, quando o escore apurado for 
superior a 50% e inferior a 70% nas 
últimas três semanas.

III. Nota 1, quando o escore apurado for 
igual ou inferior a 50% nas últimas 
três semanas.

O indicador taxa de ocupação de enferma-
ria Covid-19 será classificado da seguinte 
forma:

I. Nota 3, quando o escore apurado for 
igual ou superior a 70% em pelo me-
nos uma das três últimas semanas.

II. Nota 2, quando o escore apurado for 
superior a 50% e inferior a 70% nas 
últimas três semanas.

III. Nota 1, quando o escore apurado for  
igual ou inferior a 50% nas últimas 
três semanas.

O indicador taxa de expansão de casos no-
vos de Covid-19 será classificado da seguin-
te forma:

I. Nota 1, quando o escore apurado for 
inferior a -15% nas últimas três sema-
nas.

II. Nota 2, quando o escore apurado for 
igual ou superior a -15% e inferior a 
15% nas últimas três semanas.

III. Nota 3, quando o escore apurado for 
superior a 15% em pelo menos uma 
das três últimas semanas.

O indicador número de reprodução R
t
 para 

Covid-19 será classificado da seguinte for-
ma:

I. Nota 1, quando o escore apurado for 
inferior a 1,00 nas últimas três sema-
nas.

II. Nota 2, quando o escore apurado for 
igual ou superior a 1,00 e inferior a 
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1,20 em pelo menos uma das últimas 
três semanas.

III. Nota 3, quando o escore apurado for 
superior a 1,20 nas últimas três sema-
nas.

Serão alocados os indicadores analisados em 
quatro faixas de alocação no modelo proposto:  

Quadro 4 - Capacidade de resposta do sistema de 

saúde 

Fator de Ponderação 

Alta < 1,50

Média > 1,51 < 2,50

Baixa > 2,51 ≤ 3,00

Quadro 5 - Expansão da pandemia 

Fator de Ponderação

Baixa < 1,50

Média > 1,51 < 2,50

Alta > 2,51 ≤ 3,00
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Tabelas 
Quadro 6 - Diretrizes e orientações de acordo com as quatro fases para as atividades presenciais

Todas as atividades realizadas deverão ser desenvolvidas respeitando-se o distanciamento 
mínimo de 1,5 m entre as pessoas.

Atividades Fase IV Fase III Fase II Fase I

Medidas de distanciamento social

Eventos acadê-
micos nas de-
pendências dos 
campi da UFOP

Proibidos

Permitidos; ocu-
pação de 30% do 
espaço reservado, 
desde que respei-
tando-se distan-
ciamento mínimo 
de 1,5 m

Permitidos; ocu-
pação de 50% do 
espaço reservado, 
desde que respei-
tando-se distan-
ciamento mínimo 
de 1,5 m

Permitidos; ocu-
pação de 70% do 
espaço reservado, 
desde que respei-
tando-se distan-
ciamento mínimo 
de 1,5 m

Eventos não 
acadêmicos nas 
dependências 
dos campi da 
UFOP

Proibidos Proibidos Proibidos Proibidos

Aferição da 
temperatura 
de servidores 
e estudantes 
em situação 
de aglomera-
ção ou espaço 
fechado por 
grupos maiores 
que 30 pessoas

Obrigatória Obrigatória Obrigatória Obrigatória

Concursos pú-
blicos, proces-
sos seletivos, 
de avaliação e 
de matrículas 
presenciais

Proibidos

Permitidos com 
ocupação de 30% 
do espaço reser-
vado, desde que 
respeitando-se 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m

Permitidos com 
ocupação de 50% 
do espaço reser-
vado, desde que 
respeitando-se 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m

Permitidos com 
ocupação de 70% 
do espaço reser-
vado, desde que 
respeitando-se 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m

Locais de maior 
circulação (rea-
lizar marcação 
de distancia-
mento em filas)

2 m, no mí-
nimo

2 m, no mínimo 2 m, no mínimo 2 m, no mínimo



55Protocolo de Biossegurança

Restaurantes 
Universitários

Proibidos

Proibidos ou mo-
delo “pegue e 
leve” para grupos 
de risco mediante 
agendamento

Modelo “pegue e 
leve” para grupos 
de risco median-
te agendamento, 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m, 
controle de entra-
da e ampliação do 
horário de atendi-
mento

Modelo “pegue e 
leve” para grupos 
de risco median-
te agendamento, 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m, 
controle de entra-
da e ampliação do 
horário de atendi-
mento

Locais que 
comportam 
grande número 
de pessoas

Proibidos

Restritos, com 
liberação da ocu-
pação de 1/3 da 
capacidade, 1 pes-
soa por 10 m2

Restritos, com 
liberação da ocu-
pação de 1/2 da 
capacidade, 1 pes-
soa por 10 m2

Restritos, com 
liberação da ocu-
pação de 3/4 da 
capacidade, 1 pes-
soa por 10 m2

Espaços cole-
tivos

Escala alter-
nada

Ocupação de 30% 
do espaço, desde 
que respeitando-
se distanciamento 
mínimo de 1,5 m

Ocupação de 50% 
do espaço, desde 
que respeitando-
se distanciamento 
mínimo de 1,5 m

Ocupação de 70% 
do espaço, desde 
que respeitando-
se distanciamento 
mínimo de 1,5 m

Ocupação das 
salas de aula 

Proibida

Permitida com 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m 
entre os alunos 
para atividades 
não adaptáveis ao 
ensino à distância

Permitida com 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m 
entre os alunos 
para atividades 
não adaptáveis ao 
ensino à distância

Permitida com 
distanciamento 
mínimo de 1,5 m 
entre os alunos

Estágios obri-
gatórios fora da 
UFOP

A critério de 
cada unida-
de, desde 
que tomadas 
medidas de 
biosseguran-
ça apropria-
das

A critério de cada 
unidade, desde 
que tomadas me-
didas de biosse-
gurança apropria-
das

A critério de cada 
unidade, desde 
que tomadas me-
didas de biosse-
gurança apropria-
das

A critério de cada 
unidade, desde 
que tomadas me-
didas de biosse-
gurança apropria-
das

Atividade es-
portiva

Proibida Proibida

Retorno de ativi-
dades esportivas 
que não envolvam 
contato físico

Retorno de ativi-
dades esportivas 
que não envolvam 
contato físico

Transporte de 
pessoas (vans, 
microônibus e 
ônibus)

Proibido
Restrito a 30% 
de ocupação do 
transporte

Restrito a 50% 
de ocupação do 
transporte

Restrito a 70% 
de ocupação do 
transporte

Jatos para boca 
de bebedouros 

Lacrados
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Medidas de proteção individual

Uso de más-
caras (todos 
os tipos; toda 
a comunidade 
acadêmica)

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Uso de demais 
EPIs (nível de 
biossegurança 
adequado ao 
tipo de atendi-
mento)

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Trabalho 
remoto para 
servidor em 
grupo de risco 
segundo Siass 
(incluindo-
se único 
responsável 
por criança em 
idade escolar 
sem aulas)

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Medidas de higienização

Disponibiliza-
ção de álcool 
70% ou álcool

glicerinado em 
todos os seto-
res

Em todas as etapas

Limpeza diá-
ria em locais 
utilizados com 
maior fluxo de 
pessoas*

Em todas as etapas

Limpeza diária 
de banheiros, 
bebedouros, 
salas de aula*

Em todas as etapas

Definição de 
escalas de lim-
peza (incluindo 
corrimãos, ma-
çanetas, ban-
cadas, mesas, 
cadeiras, equi-
pamentos)*

Em todas as etapas
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Somente be-
bedouros com 
dispensadores  
para copos 
permanecerão 
ativos

Em todas as etapas

Formação de 
equipes de lim-
peza em todos 
os setores

Em todas as etapas

 Treinamento 
dos emprega-
dos e servi-
dores tercei-
rizados pelas 
empresas con-
tratadas

Em todas as etapas

Comportamento

Alimentação 
em salas de au-
las ou ambien-
tes de alto fluxo 
de pessoas

Proibida em todas as etapas

Reuniões, 
encontros, 
“festas” de 
socialização 
presenciais

Proibidos Proibidos Proibidos

Proibidos onde as 
medidas de dis-
tanciamento não 
puderem ser obe-
decidas

Reuniões Por meio de plataformas digitais sempre que possível

Uso dos 
espaços e 
laboratórios

Permitido desde que seguidas medidas de biossegurança adequadas

Uso de ar-
condicionado

Somente em 
casos extre-
mos. Optar 
por abrir as 
janelas

Somente em ca-
sos indispensáveis 
(experimentos que 
necessitam con-
trole de tempe-
ratura ambiente). 
Optar por abrir as 
janelas

Somente em ca-
sos indispensáveis 
(experimentos 
que necessitam 
controle de tem-
peratura ambien-
te). Optar por 
abrir as janelas

Em caso de ne-
cessidade. Optar 
sempre por abrir 
as janelas

Ar-condiciona-
do central

Somente em casos extremos e em ambientes sem janelas

Aulas de campo e aulas práticas

Uso de EPIs 
adequados à 
situação

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório
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Transportes – 
ocupação máxi-
ma (viabilidade 
deve ser avalia-
da)

Proibidos 30% 50% 70%

Disponibiliza-
ção de álcool 
70% ou álcool 
glicerinado

Em todas as etapas

1 Casos excepcionais serão tratados no Siass.

*A depender de cada caso: utilização de solução de hipoclorito de sódio a 0,1, álcool a 70% ou álcool isopropílico.

**As porcentagens/proporções de ocupação de espaços não se sobrepõem às medidas de distanciamento social, a distância de 

1,5 m deve sempre ser observada em qualquer cenário da pandemia até que uma vacina esteja amplamente disponível e haja 

ampla cobertura vacinal na comunidade acadêmica.

*** As indicações apresentadas nesta tabela não excluem as recomendações de biossegurança constantes neste protocolo.

Quadro 7 - Grau de risco, reabertura e ações mínimas para unidades e setores da UFOP mapeados no Plano de 

Biossegurança

Setor
Grau de 

risco1

Reabertura 
possível2 Ações3

Restaurante Universitá-
rio

Alto Fase III
Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação

Anfiteatros / auditórios Alto Fase III
Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação

Quadras poliesportivas Alto Fase II Proibido contato; limites de ocupação

Piscinas Alto Fase II Proibido contato; limites de ocupação

Cedufop Alto Fase II Proibido contato; limites de ocupação

Centro de Saúde UFOP Alto
Atividade 
contínua

Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação; trabalho em escala; uso obri-
gatório de EPIs adequados ao nível de 
biossegurança

Farmácia Escola Alto
Atividade 
contínua

Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação; trabalho em escala; uso obri-
gatório de EPIs adequados ao nível de 
biossegurança

Lapac Alto
Atividade 
contínua

Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação; trabalho em escala; uso obri-
gatório de EPIs adequados ao nível de 
biossegurança

Salas de aula Alto Fase III
Distanciamento entre mesas (1,5 m); li-
mites de ocupação

Laboratórios Alto
Atividade 
contínua

Limites de ocupação; trabalho em esca-
la

Laboratórios de infor-
mática

Alto Fase III
Distanciamento entre mesas (1,5 m); li-
mites de ocupação; trabalho em escala

Museu de Ciência e 
Técnica

Alto Fase I
Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação
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Museu da Pharmacia Alto Fase I
Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação

Centro de Artes e 
Convenções

Alto Fase I
Marcação de fila (2 m); limite de ocupa-
ção máximo de 150 pessoas

Cantinas e restaurantes Alto Fase III
Distanciamento entre mesas (1,5 m); li-
mites de ocupação

Transporte Alto
Atividade 
contínua

Limites de ocupação

Vigilância Alto
Atividade 
contínua

Uso obrigatório de EPIs adequados ao 
nível de biossegurança

Limpeza e conservação Alto
Atividade 
contínua

Uso obrigatório de EPIs adequados ao 
nível de biossegurança

Bibliotecas
Modera-
do

Fase III
Marcação de fila (2 m); limites de ocu-
pação; trabalho em escala

Secretarias acadêmicas
Modera-
do

Fase III
Limites de ocupação; agendamento de 
atendimentos; trabalho em escala

Recepções
Modera-
do

Fase III Agendamento de atendimentos

Salas de coordenações 
de curso

Modera-
do

Fase III Agendamento de atendimentos

Áreas de convivência 
em áreas externas

Modera-
do

Fase II
Distanciamento entre pessoas (1,5 m); 
limites de ocupação

Apoio administrativo
Modera-
do

Atividade 
contínua

Distanciamento entre pessoas (1,5 m); 
limites de ocupação

Salas de professores Baixo Fase III
Limites de ocupação; trabalho em esca-
la

Salas administrativas e 
de reunião

Baixo Fase III
Limites de ocupação; trabalho em esca-
la

1 Considerando-se o fluxo e o contato entre pessoas.

2 Deverá ser planejada pela diretoria de cada unidade.

3 Orientações básicas de ações de distanciamento social, sendo que as demais ações deverão ser planejadas pela diretoria de 

cada unidade.
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LINKS ÚTEIS

Documentos

 z Orientações para Manejo de Pacientes com Covid-19, do Ministério da Saúde 

 z Nota Técnica nº 26/2020 SEI/Cosan/GHCOS/DIRE3/Anvisa

 z Manual Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfí-
cies, da  Anvisa

 z Nota Técnica nº 4/2020 GVIMS/GGTES/Anvisa 

 z Nota Técnica nº 9/SES/SUBVS-SVE-DVAT/2020. Atualização técnica ao protocolo de in-
fecção humana pelo Sars-CoV-2. n° 07/2020. Secretaria de Estado de Saúde

 z Norma ABNT NBR 16401. Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários

 z Nota Técnica nº 07/020 GVIMS/GGTES/Anvisa

 z Segurança e Controle de Qualidade no Laboratório de Microbiologia Clínica, da Anvisa

 z Lei nº 13.589/2018. Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de siste-
mas de climatização de ambientes.

Links institucionais

 z Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) 

 z Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus (CEC)

 z Auxílio Inclusão Digital (Prace)

Organizações 

 z Associação Nacional de Vigilância Sanitária

 z Coronavírus Brasil. Ministério da Saúde

 z Ministério da Saúde. Brasil.

 z Organização Pan Americana da Saúde

 z Organização Mundial da Saúde

 z Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais

https://coronavirus.saude.gov.br/manejo-clinico-e-tratamento
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/anvisa-nota-tecnica-no-26-2020-recomendacoes-sobre-produtos-saneantes-que/
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-do-paciente-em-servicos-de-saude-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-do-paciente-em-servicos-de-saude-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas%3Ftask%3Dcallelement%26format%3Draw%26item_id%3D847%26element%3Df85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6%26method%3Ddownload%26args%5B0%5D%3Da82fc22530cd7bc492b8a07081346737
http://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/Protocolo_Vers%25C3%25A3o_7.pdf
http://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/Protocolo_Vers%25C3%25A3o_7.pdf
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx%3FID%3D572%23:~:text%3DObjetivo%2520%253A%2Cde%2520ar%2520interior%2520para%2520confonto
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-07-de-2020/view
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/microbiologia/mod_2_2004.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13589.htm%23:~:text%3DArt.%2Cpotenciais%2520%25C3%25A0%2520sa%25C3%25BAde%2520dos%2520ocupantes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13589.htm%23:~:text%3DArt.%2Cpotenciais%2520%25C3%25A0%2520sa%25C3%25BAde%2520dos%2520ocupantes
http://biosseguranca.propp.ufop.br/
https://ufop.br/coronavirus
https://prace.ufop.br/assistencia-estudantil/auxilio-inclusao-digital
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
https://covid.saude.gov.br/
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://www.paho.org/pt/covid19
https://www.who.int/
https://www.saude.mg.gov.br/
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