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1. OBJETIVO 

O presente documento apresenta uma exposição das respostas dos Diretores de Unidades 

Acadêmicas e Órgãos da Universidade Federal de Goiás com o objetivo de mapear os esforços 

institucionais nas unidades acadêmicas da UFG no enfrentamento da pandemia e na criação de 

protocolos para orientar atividades presenciais. 

2. CONSULTA AOS DIRETORES DE UNIDADES ACADÊMICAS E 

ÓRGÃOS 

A consulta foi enviada aos diretores através de Ofício da Secretaria de Planejamento, 

Avaliação e Informações Institucionais através do processo SEI 23070.044037/2021-54, 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2021/SecPlan/UFG. 

A consulta foi enviada a 74 Órgãos e Unidades Acadêmicas, sendo 37 Unidades 

Acadêmicas e 37 Unidades Administrativas e obteve 34 respostas, o que representa 45,95% do 

universo analisado. 

Quanto a existência de atividades presenciais na unidade pesquisada a consulta apontou que 

58,82% das unidades respondentes não estão realizando atividades presenciais frente a 41,18% 

que estão realizando algum tipo de atividade presencial (seja ela híbrida ou não), conforme 

Figura 1. 
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Figura 1: Distribuição Percentual da Realização de Atividades Presenciais 

 

Fonte: Autores com base nos dados das respostas da consulta aos Diretores. 

Das 14 unidades que estão realizando algum tipo de atividade presencial, 5 apresentam 

plano ou protocolo de biossegurança da unidade e os disponibilizaram para consulta do Grupo 

de Trabalho Diagnóstico. 

A Figura 2 apresenta a distribuição das respostas quanto a existência ou não de um plano 

ou protocolo para retomada das atividades presenciais na unidade ou órgão. 
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Figura 2: Distribuição Percentual da Existência de Plano ou Protocolo para a Retomada das Atividades Presenciais 

 

Fonte: Autores com base nos dados das respostas da consulta aos Diretores. 

  

2.1.Observações e Recomendações dos Diretores de Órgãos e Unidades 

O Grupo de Trabalho de Diagnóstico, Informação e Comunicação abriu na consulta um 

campo para que os dirigentes pudessem tecer observações ou recomendações para serem 

avaliadas pelo GT de retorno das atividades presenciais da UFG. As recomendações assinaladas 

em destaque foram:  

• Mapear atividades em cada seção dos órgãos/unidades, bem como a identificar quais 

podem ser executadas de forma remota; 

• Revezar servidores técnico administrativos em locais de trabalho que pelas medidas de 

biossegurança não suporta o retorno 100% presencial; 
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• Agendar e pré-definir equipes de trabalho para não haver sobreposição de horários e 

grande circulação de pessoas; 

• Estabelecer protocolos em caso de surtos ou caso bem como fixar um local para se fazer 

a notificação; 

• Disponibilizar exames diagnóstico covid para comunidade universitária; 

• Apoiar casos positivos: ações de acolhimento para comunidade UFG; 

• Ampliar equipe de higienização e limpeza para os espaços de estudo; 

• Ampliar cota de materiais de consumo, como álcool, álcool gel, desinfetantes, água 

sanitária e demais produtos para higienização dos espaços; 

• Disponibilizar máscara de proteção facial N95; 

• Instruir a equipe de segurança da UFG na intervenção junto aos estudantes quanto a 

exigência de uso de máscara de proteção; 

• Disponibilizar   internet de qualidade em todas as salas; 

• Testar para Covid-19 os discentes antes dos inícios das atividades presenciais; 

• Aproveitar   espaços abertos como um espaço pedagógico; 

• Oferecer a opção aos discentes para participar apenas das atividades remotas enquanto 

durar o período de restrições; 

 

2.2.Documentos ou Protocolos produzidos pela Unidade ou Órgão 

A fim de conhecer os protocolos e documentos produzidos pelas unidades e órgãos, a 

consulta disponibilizou um campo para que o dirigente pudesse fazer o upload de algum 

documento que sua unidade/órgão construiu para subsidiar a execução de atividades presenciais 

garantindo a segurança da comunidade acadêmica. 
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Destaca-se os seguintes documentos disponibilizados e analisados pelo Grupo de 

Trabalho Diagnóstico, Informação e Comunicação: 

• Recomendações de Biossegurança do Laboratório Multiusuário de Microscopia da 

FCT/UFG: apresenta medidas e procedimentos para uso Laboratório Multiusuário de 

Microscopia da FCT/UFG. 

• Atividade de campo de Geologia durante a Pandemia de Covid-19: execução e 

resultados de um teste piloto: artigo publicado no periódico científico Terrae que 

apresenta as medidas e os procedimentos desenvolvidos pelo curso de Geologia da 

FCT/UFG nas aulas presenciais durante a pandemia de Covid-19; 

• Plano de contingência de reabertura das bibliotecas da regional Goiânia-GO: documento 

que apresenta em detalhes as medidas e procedimentos para a reabertura das bibliotecas 

na regional Goiânia. 

• Recomendações para o controle do risco biológico em atividades presenciais na FOUFG 

em tempos de pandemia de COVID-19: Documento que detalhas estratégias e 

procedimentos adotados pela Faculdade de Odontologia para o retorno das atividades 

presenciais; 

• Recomendações gerais para retorno das atividades do estágio comunitário 

interprofissional (ECI) do Campus Firminópolis da UFG: documento que apresenta 

medidas e procedimentos adotados pelo Campus Firminópolis para o para o retorno das 

atividades presenciais. 

• Protocolo de Segurança para Trabalho Presencial – Covid 19 na Rádio Universitária da 

UFG: documento que apresenta normas e medidas para o trabalho presencial na Rádio 

Universitária. 




