
Comissão de Biossegurança e Assesso-
ria de Comunicação  (FACE/UFG)

Acesse: retomada.ufg.br

Medidas de Biossegurança em 
relação ao Covid-19

Volta ao 
presencial com 
segurança

http://retomada.ufg.br


Principais datas para o retorno às 
aulas presenciais na UFG:

Matrícula dos veteranos:
27/04 a 04/05

 Matrícula dos ingressantes:
20/05 a 26/05

Início das aulas de 2022/01:
25/05



ATENÇÃO
ESTUDANTES!

Se liguem nas exigências que 
fazem parte do retorno às aulas 

presenciais:

Comprovação do esquema de vacinação

Notificação de casos suspeitos;

Medidas de biossegurança.



O retorno às aulas presenciais na 
UFG têm sido planejado e avaliado 
pelos Grupos de Trabalho de Diag-

nóstico, Informação e Comunicação; 
Ensino; Saúde e Infraestrutura;

Foram criadas comissões internas, 
para planejamento, monitoramento e 
avaliação do ensino nesse contexto 
de transição de atividades remotas 

para presenciais;

Muitas ações e estratégias foram 
elaboradas, dentre elas, campanhas 
e materiais informativos para escla-
recimentos das dúvidas sobre a re-
tomada das atividades presenciais 

na UFG.



Comprovação do 
esquema de vacinação
A exigência do comprovante de vacinação represen-
ta uma tentativa de garantir um ambiente seguro 
para a comunidade acadêmica. Quanto mais pessoas 
estiverem vacinadas, menos o vírus circulará entre 
nós!

Se você ainda não se vacinou, fique ligado(a) na 
agenda de vacinação da UFG, na página Retomada 
UFG. De segunda à sexta, das 8h às 13h, na Faculda-
de de Enfermagem.

Todo mundo pode 
frequentar o Campus com 

a retomada presencial?
Sim, mas você precisa, obrigatoriamente, enviar o 

seu comprovante de vacinação contra a Covid-19 
para voltar a frequentar o Campus e a sua unidade 

acadêmica.



E como eu faço para enviar 
o meu comprovante?
Basta acessar a página retomada.ufg.br, clicar no 
menu comprovante de vacinação e acessar o sub-
menu “UFG - docente, técnicos administrativos, 
colaboradores e discentes da graduação e pós-
-graduação”. Preencha o formulário e anexe o seu 
documento de comprovação do esquema vacinal.

Acesse o formulário: Formulário

Até quando posso enviar o 
meu comprovante?

O envio do comprovante já pode e deve ser realizado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes_q3Mnxl5jnamN5_NhsPUU_UdyLv3B1qMSaYwzxQxASHJTQ/formrestricted


Perdi o meu certificado de 
vacinação físico. E agora?
Fique tranquilo(a)! Basta acessar na internet ou pelo 
aplicativo Conect Sus, mas lembre-se que a emissão 
do certificado só é possível caso você já tenha to-
mado todas as doses necessárias para completar a 
imunização. 

Acesse a página do Ministério da Saúde para saber 
mais sobre a dosagem necessária de acordo com os 
fabricantes de cada vacina.

Como emitir o Certificado 
de Vacinação Nacional?

Pela internet
Acesse o portal Conecte Sus;

Será preciso informar seu CPF para fazer login no 
portal gov.br (se você nunca usou o portal, clique em 

“Crie sua conta gov.br” e siga o passo a passo);



Aceite os Termos de Uso;

Vá em “Vacinas” - nessa página você pode ver a sua 
Carteira de Vacinação Digital ou acessar o seu Certi-
ficado de Vacinação, para isso clique no nome do fa-
bricante da vacina, que aparece acima das datas em 

que você recebeu as doses.

Pela Aplicativo
Acesse a loja do seu celular e baixe o app Conecte 

SUS;

Quando o aplicativo estiver instalado, clique em “En-
trar com gov.br” (se você nunca usou o portal, clique 

em “Crie sua conta” e siga o passo a passo);

Aceite os Termos de Uso;

Vá em “Vacinas” - nessa página você pode ver a sua 
Carteira de Vacinação Digital ou acessar o seu Certi-
ficado de Vacinação, para isso clique no nome do fa-
bricante da vacina, que aparece acima das datas em 

que você recebeu as doses.



Já preenchi o formulário 
apresentando meu 
certificado. Tudo certo?
Quase lá! Você precisa andar munido do seu Certi-
ficado Nacional de Vacinação quando estiver circu-
lando na Universidade. A qualquer momento a sua 
certificação poderá ser solicitada para verificação, 
portanto não vá a UFG sem seu comprovante.

Sou obrigada a apresentar 
a certificação?

Sim. A decisão de exigência do passaporte vaci-
nal foi aprovada pelo Conselho Universitário, no dia 
26/11/21. Os GTs em parceria com as comissões in-

ternas elaboraram a portaria normativa que orienta 
os procedimentos de implementação do comprovan-
te de vacinação para Covid-19, tanto da comunidade 

universitária quanto do público externo. Portanto es-
tamos atendendo uma normativa interna da UFG.



NOTIFICAÇÃO DE 
CASOS SUSPEITOS
Para mantermos um controle em re-

lação ao surgimento e aumento de 
número de casos de Covid-19 na co-
munidade acadêmica, foi organizado 

um fluxo de notificação dos casos 
suspeitos;

É fundamental o comprometimento 
de toda a comunidade para garan-

tirmos um ambiente seguro para to-
dos(as)!

Se você está com sintomas gripais, 
fique em casa e preencha o formulá-
rio de notificação de casos suspeitos 
para em seguida realizar a triagem e 

testagem.



E como faço para notificar 
um caso suspeito?
Você deverá permanecer em isolamento domiciliar e 
informar a suspeita ou confirmação do caso por meio 
de preenchimento do Formulário de Caso Suspeito/
Confirmado, utilizando login por email institucio-
nal (@ufg.br ou @discente.ufg.br), acessando o link: 
www.covid19.medicina.ufg.br

Ao final do preenchimento, será disponibilizado link 
para o agendamento de reunião por vídeochamada 
com a Equipe de Triagem de Casos Suspeitos de Co-
vid-19.

A Equipe de Triagem de Casos Suspeitos de Covid-19 
realizará o atendimento remoto na data e horário 
marcados anteriormente. O atendimento ocorrerá às 
segundas, quartas e sextas das 9:00-12:00.

Após a realização do teste laboratorial, o serviço de 
Telemedicina da Faculdade de Medicina da UFG en-
trará em contato por meio de chamada telefônica 
para monitorar os indivíduos com confirmação de 
Covid-19.

https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG


O que fazer se eu sou um 
caso suspeito?

Com sintomas
Isolamento domiciliar por 10 dias após o início dos 
sintomas ou 7 dias se estiver sem sintomas há 24 

horas ou até a exclusão da suspeita de Covid-19 por 
meio  da testagem.

Em contato com domiciliar positivo
Isolamento domiciliar por 10 dias após o último dia 

de contato ou 7 dias se o teste der negativo.



O que fazer se o resultado 
do teste for positivo/
detectado?
Se você estiver sem sintomas
Isolamento domiciliar por 7 dias após a coleta do 
teste positivo.

Se você estiver com sintomas
Isolamento domiciliar por 10 dias após o início dos 
sintomas ou 7 dias se estiver sem sintomas há 24 
horas.



Se o resultado do teste for 
negativo/não detectado?

Se você estiver a pelo menos 24 horas sem sintomas 
e com alta médica, pode-se retornar às atividades 

presenciais.



MEDIDAS DE 
BIOSSEGURANÇA
O protocolo de biossegurança da 

UFG foi elaborado com o propósito 
de construir um modelo de protoco-
lo geral que norteie o retorno às ati-
vidades presenciais na UFG para que 

a execução do trabalho transcor-
ra em um ambiente de permanente 
atenção e cuidados com a saúde, a 

segurança e a proteção dos servido-
res, discentes e demais frequenta-
dores dos espaços da universidade.



A partir da nota técnica publicada no dia 11/04/22, o uso de 
máscaras torna-se facultativo em ambientes abertos ou fe-
chados, com exceção dos casos a seguir. Recomenda-se a 

utilização de máscara para pessoas com: 

Síndrome gripal, ou que tiveram contato com sinto-
máticos para Covid-19; 

Pessoas pertencentes aos grupos de risco (imunos-
suprimidos, com comorbidades, idosos e gestantes); 

Locais que oferecem serviços de saúde; 

Pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta; 

Locais que possuem maior risco de transmissão 
como espaços com aglomerações.

Priorize ambientes com ventilação natural e fique 
atento(a) ao distanciamento físico entre indivíduos!



Todas as pessoas devem higieni-
zar as mãos com álcool em gel 70% 
ao acessarem e ao saírem dos lo-

cais (salas, laboratórios, elevadores 
e demais espaços). Essas medidas 
buscam aumentar a segurança em 

relação à contaminação do Covid-19.

É fundamental que toda a comuni-
dade acadêmica contribua e siga os 
protocolos de biossegurança, como 
forma de barrar a presença do vírus 

em nossa Universidade. 



A volta ao presencial com seguran-
ça exige compromisso e consciência 

coletiva!

Essas medidas podem ser revistas e 
modificadas a qualquer momento de 
acordo com o cenário epidemiológi-

co da COVID-19.


