
                                                     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
COMITÊ INTERNO DA COVID-19

PARECER Nº 26

Ao Senhor

Flávio Gomes de Moraes
Coordenador Institucional do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional

Assunto:  Parecer  referente a solicitação  quanto a realização do Exame Nacional  de

Qualificação de forma presencial no âmbito da Universidade Federal de Jataí.

Prezado Coordenador,

Em resposta a referida solicitação, o Comitê Interno Covid-19 da Universida-

de Federal de Jataí (UFJ), no uso de suas atribuições, submeteu vossa solicitação para a

análise de seus membros, e é favorável a realização do Exame Nacional de Qualifica-

ção desde que apreciado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS) para

avaliação e demarcação do espaço. 

Seguem as  orientações/recomendações  deste  comitê,  em  consonância  com

ministério da saúde (MS), organização mundial da saúde (OMS), e decreto municipal nº

0184 de 27 de outubro de 2021. 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

1. Os bebedouros deverão ser higienizados frequentemente e ser lacrados de forma que se

evite o contato da boca do usuário com o equipamento, sendo possibilitada o fluxo de

água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1. Uso de máscara cirúrgica em caráter obrigatório por todos os participantes do Exame

Nacional de Qualificação durante todo o período em que permanecer no local;

2. Recomenda-se que as mãos deverão ser higienizadas com água e sabão ou com álcool

em gel 70%. Os servidores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos

e antebraços após o uso dos banheiros, e ainda se tocarem o rosto, nariz, olhos e boca e
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em todas as situações previstas nos manuais de boas práticas para evitar a contaminação

por vírus respiratórios;

3. Recomenda-se aos participantes do Exame Nacional de Qualificação que não comparti-

lhem produtos de degustação / alimentação para evitar riscos de contaminação cruzada;

4. Recomenda-se que insumo de papelaria (canetas, lapis e borracha) sejam de uso indivi-

dual e não sejam compartilhadas entre participantes;

5. Recomenda-se que os participantes do Exame Nacional de Qualificação evitem abraços,

beijos e apertos de mãos.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO

1.  Sinalizar o chão ou em local visível a posição em que as pessoas devem aguardar na

fila ou cadeiras, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros;

2. Manter os ambientes abertos e arejados (janelas e portas) permitindo o fluxo de

ar;

3. Na sala onde ocorrerá o Exame, as cadeiras/mesas deverão manter uma distância míni-

ma de 1,5 metros entre os participantes; 

4. Deverá ficar disponível álcool em gel 70% em local estratégico para higienização das

mãos para os participantes; 

5. Informar a equipe de serviços gerais para a realização da limpeza seguida de desinfec-

ção, de mesas e cadeiras, que serão utilizadas antes do início das atividades e após o

término da mesma;

6. Fica orientado ainda, que uma vez, ao entrar no prédio, os participantes deverão evitar

circulação desnecessária;

7. Orientar que ao finalizar o Exame os participantes deverão deixar o local de prova

imediatamente para evitar aglomerações. 

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e reiteramos a im-

portância de que as medidas aqui sugeridas sejam colocadas em prática como forma de se ga-

rantir a segurança do Exame Nacional realizado de maneira presencial.

Jataí, 19 de novembro de 2021.
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Respeitosamente,

                              
Comitê Interno Covid-19 da UFJ

Dra. Marina Oliveira Chagas

Me. Aline Monezi Montel

Dra. Beatriz Assis Carvalho

Profa. Dra. Berendina Elsina Bouwman

Prof. Dr. Hugo Machado Sanchez

Prof. Dra. Katarinne Lima Moraes

Profa. Dra. Letícia Palota Eid

Profa. Dra. Michelle Rocha Parise

Me. Vitor Hugo Marques
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