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SOLICITANTE: Profa. Dra. Adriana Aparecida Molina Gomes 

Coordenadora de Ensino da PROGRAD 

 

SOLICITAÇÃO: Parecer referente a solicitação via email: Consulta sobre o COVID-19 

 

 

Sra. Coordenadora,  

 

Em resposta a solicitação enviada acerca das recomendações / protocolos a serem 

seguidos para inscrição e a entrega da documentação presencial dos candidatos aos editais PIBID 

e Residência Pedagógica, o Comitê Interno COVID – 19 da UFJ no uso das suas atribuições 

orienta os seguintes procedimentos: 

 

1. Selecionar uma sala ampla e ventilada para realizar as inscrições e entrega de 

documentos, de preferência perto de lavatórios para lavagem das mãos;  

2. Determinar dias específicos ou turnos alternados por cursos para inscrições e 

entrega de documentos;  

3. Organizar mesas de trabalho assegurando pelo menos um metro e meio de 

distância entre elas; 

4. Orientar / reforçar os funcionários e candidatos em relação à necessidade da 

utilização de máscaras durante todo o período; 

5. Levar máscaras reserva para troca a cada duas horas de uso ou quando apresentar 

sujidade ou perceber excesso de umidade;  

6. Informar a equipe de serviços gerais para a realização da limpeza seguida de 

desinfecção, com solução alcoólica, de mesas e cadeiras, que serão utilizadas 

antes do início das atividades e sempre que possível ou necessário; 



7. Disponibilizar álcool gel 70% ou solução alcoólica para os candidatos 

higienizarem as mãos assim que adentrarem no local de inscrição;  

8. Caso haja mais de um candidato aguardando, organizar fila com distanciamento 

de pelo menos um metro e meio entre eles; 

9. Realizar desinfecção (fricção com solução alcoólica) de canetas após serem 

utilizadas pelos candidatos; 

10. Higenizar com frequência as mãos com solução alcoólica, de preferência a cada 

atendimento ao canditado;   

11. Cobrir nariz ou boca quando espirrar ou tossir; 

12. Realizar higiene das mãos após espirrar ou tossir; 

13. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

14. Evite aperto de mão. 
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