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I - Introdução 

A Faculdade de Educação Física e Dança - FEFD da Universidade Federal de Goiás - 
UFG, sediada na cidade de Goiânia, é responsável pelo ensino de Graduação e Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão. A formação de professores(as) e bacharéis(lãs)  ocorre por meio dos 
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física e o curso de Licenciatura em Dança. 
A pesquisa é desenvolvida em caráter multidisciplinar, o que envolve o diálogo com as 
diferentes áreas do conhecimento, ciências humanas, ciências da saúde, ciências exatas, 
filosofia e artes. A FEFD contribui para a continuidade da formação de graduados(as) com 
cursos de especialização desde 1997 e, mais recentemente, com cursos de Mestrado Profissional 
e Acadêmico em Educação Física. As ações de extensão e cultura da FEFD totalizam mais de 
30 práticas corporais diferentes, desde atividades artísticas até modalidades esportivas, que 
representam grande parte das atividades de Esporte e Lazer da UFG. A realização de atividades 
presenciais é fundamental para que a FEFD cumpra com sua missão institucional. 

No segundo semestre de 2019, a FEFD atendeu mais de 600 estudantes nas atividades 
de ensino e, nas ações de extensão e cultura, atendeu mais de duas mil pessoas. Contudo, todas 
as atividades presenciais da FEFD foram suspensas em 2020, considerando a Declaração da 
Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decretou situação de pandemia 
no que se refere à infecção pelo coronavírus. Toda a comunidade empreendeu grandes esforços 
para adaptar e realizar de forma remota atividades de ensino, pesquisa e extensão. Vivemos um 
período de enormes desafios, perdas e aprendizado.  

Um novo cenário surgiu em outubro de 2021 com a aprovação da RESOLUÇÃO 
CONSUNI/UFG Nº 90, que dispõe sobre a ampliação segura e gradual, na forma presencial, 
das atividades acadêmicas da UFG e com a publicação da NOTA TÉCNICA Nº 02/ 2022/ 
PROEC/ UFG. A UFG criou um PROTOCOLO GERAL DE BIOSSEGURANÇA – UFG para 
nortear o retorno às atividades acadêmicas presenciais, para que a execução do trabalho 
transcorra em um ambiente de permanente atenção e cuidados com a saúde. Muitas informações 
sobre a Retomada de atividades presenciais na UFG podem ser obtidas em: 
https://retomada.ufg.br/.  

O presente documento tem o objetivo de complementar o PROTOCOLO GERAL DE 
BIOSSEGURANÇA – UFG para as atividades específicas da FEFD. Temos como prioridade a 
segurança e a proteção de servidores(as), discentes, colaboradores(as) e demais usuários(as) da 
nossa Faculdade. Tem como pilares a defesa da vida, responsabilidade social e a excelência nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Foi elaborado pela Comissão de Biossegurança da 
FEFD a partir de consultas realizadas ao Grupo de Trabalho (GT) Saúde (gtsaude@ufg.br), 
responsável pelas questões sanitárias dentro do GT do retorno presencial na UFG. Novas 
versões do PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA – FEFD poderão ser publicadas em 
decorrência de alterações na situação sanitária de Goiânia. 
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II - Orientações gerais 

 

1. Todas as pessoas presentes na FEFD devem verificar a exigência de passaporte vacinal (ou 
comprovante equivalente de vacinação contra Covid-19), segundo regulamentação da UFG. 

1.1. É possível receber vacina na UFG. 

2. Todas as atividades realizadas presencialmente na FEFD devem ser programadas e 
divulgadas previamente pelos(as) responsáveis nos respectivos sistemas acadêmicos. 

2.1. Atividades de Ensino de Graduação e Pós-Graduação devem ser divulgadas no SIGAA. 

2.2. Para atividades de Extensão e Cultura, deve-se adotar uma ferramenta de comunicação 
(email, whatsapp ou outra) que seja acessível para todos(as) usuários(as). 

2.3. Deve ser realizado o registro diário de todas as pessoas presentes em cada atividade. 

2.4. Usuários(as) devem chegar no espaço destinado às atividades com antecedência 
máxima de 5 minutos e deixar o local imediatamente após o horário de término das 
atividades. 

2.5. Não estão permitidas aglomerações durante e após as atividades programadas. 

2.6. Sempre que houver necessidade de realização de reuniões, dar preferência para que 
sejam remotas. 

2.7. Salas de reuniões da FEFD devem ser utilizadas somente em situações em que não seja 
possível a realização de reuniões remotas. 

3. Todos e todas devem evitar contato direto com outras pessoas em todas as atividades 
presenciais, incluindo aquelas de natureza prática. 

3.1. Deve ser mantido o distanciamento entre as pessoas sempre. 

4. Todos os espaços da FEFD têm álcool gel 70% para higienização das mãos.  

4.1. Cada pessoa deve trazer seu álcool gel 70% para higienização antes, durante e após 
trajeto/deslocamento até a FEFD. 

4.2. É importante que todas as pessoas mantenham o cabelo preso e não usem acessórios 
pessoais, anéis, pulseiras e relógios que dificultem a correta higienização das mãos. 

5. Todos os espaços devem permanecer com janelas e portas abertas para realização de 
atividades presenciais, ou seja, deve ser mantido o ambiente ventilado. 

6. Os bebedouros para ingestão direta (esguicho) estão interditados devendo, cada pessoa, 
portar squeeze (garrafinha) ou copo individual que podem ser “reabastecidos” nos 
bebedouros do tipo torneira. 

7. A equipe de limpeza da UFG faz a higienização regularmente de todos os ambientes da 
FEFD. 
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7.1. Todas as pessoas são corresponsáveis pela higienização de equipamentos individuais 
como cadeiras, mesas, colchonetes e implementos esportivos. 

8. Devem ficar em casa as pessoas com teste positivo e/ou sintomas da Covid-19, bem como 
aquelas que tiveram contato com pessoa infectada ou suspeita. 

8.1. Essas pessoas devem comunicar o fato oficialmente para a(o) responsável pela 
atividade presencial na qual está vinculada para providências. 

8.2. Casos suspeitos ou confirmados devem seguir as orientações da UFG na página: 
https://retomada.ufg.br/p/40035-notificacao-de-casos-suspeitos-e-confirmados. 

9. Todas as pessoas devem permanecer de máscara em todos os ambientes da FEFD. 

9.1. O tipo de máscara a ser utilizado deverá constar no plano de ensino de cada disciplina. 
Caso haja necessidade, o SIASS poderá ser consultado.  

9.2. A máscara é de uso individual. 

9.3. A máscara deve, obrigatoriamente, cobrir a boca e o nariz.  

9.4. Não se deve tocar em qualquer superfície da máscara. 

9.5. A troca da máscara deve ocorrer sempre que estiver úmida ou suja, por isso é 
importante que se tenha mais de uma máscara para permitir a troca, conforme 
recomendação específica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

9.6. Deve-se manusear a máscara pelos tirantes laterais ao colocá-la e ao retirá-la.  

9.7. Deve-se higienizar as mãos antes e após a retirada da máscara. 

9.7.1. Nos casos de toques inadvertidos nas máscaras durante o uso, deve-se higienizar 
as mãos 

9.8. A máscara não deve ser retirada em momento algum exceto:  

9.8.1. É permitido retirar a máscara na piscina, em atividades que necessitem 
mergulhar a cabeça, mas deve-se manter o distanciamento mínimo de dois metros 
e garantir uso de máscara assim que a pessoa sair da água. 

9.8.2. Com o uso de face shield, mantendo um distanciamento de dois metros, apenas 
nos espaços abertos e no Ginásio Poliesportivo, quando não for possível a 
compreensão de instruções verbais com o uso da máscara, é permitido que o(a) 
docente ou instrutor(a) abaixe a máscara momentaneamente para passar 
orientações verbais. A máscara deve ser recolocada logo em seguida. 

10. Não colocar, sob nenhuma hipótese, materiais, objetos, bolsas, mochilas e itens de uso 
pessoal no chão. 

11. Não compartilhar mobiliários (carteiras, mesas, cadeiras etc.) e objetos de uso pessoal. 

12. As pessoas devem seguir as regras de etiqueta respiratória:  

12.1. Não tocar nos olhos, nariz ou boca.  

12.2. Utilizar lenço descartável para higiene nasal que deve ser realizada em ambiente 
adequado, ou seja, nos banheiros/sanitários. 
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12.3. Frente à sensação de tosse ou espirro eminente, o participante precisa afastar-se 
o máximo possível dos demais. 

13. Laboratórios de pesquisa podem ser utilizados para todas as atividades, com planejamento 
coletivo para evitar aglomerações. 

13.1. Para realização de coleta de dados com pessoas, os responsáveis pelos projetos 
de pesquisa devem realizar o agendamento com voluntários/as para evitar 
aglomerações dentro e fora dos Laboratórios. 

14. Técnicos(as) em Assuntos Educacionais devem planejar coletivamente o uso das secretarias 
para evitar aglomerações.  

15. Docentes devem planejar coletivamente o uso das salas de professores(as) para evitar 
aglomerações.  

15.1. Evitar reuniões presenciais com estudantes nas salas de professores, dando 
preferência para orientações remotas ou nos laboratórios. 

 

III - Reservas de espaços da FEFD  

16. Pode ser solicitado empréstimo de espaços mediante apresentação prévia do formulário 
padrão FEFD e cumprimento deste protocolo de biossegurança da FEFD, além do protocolo 
da UFG. 

16.1. A Diretoria da FEFD irá avaliar a solicitação e pode submeter o protocolo ao GT 
Saúde da UFG para subsidiar a decisão. 

 

IV – Capacidade máxima de pessoas em cada espaço pedagógico da FEFD 

17. O distanciamento mínimo entre pessoas nas salas de aula da FEFD é 1,0 metro. 

17.1. Deve-se manter o distanciamento mínimo de 2 m nos espaços pedagógicos 
abertos de práticas corporais da FEFD. 

18. Para todas as salas de aula da FEFD é permitido o limite de 38 estudantes e um(a) docente, 
exceto a sala 6 (localizada no Bloco de aulas B) que comporta 40 estudantes e um(a) 
docente. 

19. O Ginásio Poliesportivo comporta no máximo 60 pessoas. 

20. O Ginásio de Lutas comporta no máximo 50 pessoas. 

21. As salas de dança 1, 2 e 3 comportam no máximo 30 pessoas cada uma. 

22. A sala de dança 4 comporta no máximo 45 pessoas. 

23. As sala de dança 5 comporta no máximo 45 pessoas. 

24. O espaço do Diretório Acadêmico de estudantes da FEFD poderá ser utilizado por, no 
máximo, quatro pessoas simultaneamente. 
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25. O Laboratório de Treinamento Resistido (Sala de musculação) comporta no máximo 40 
pessoas. 

26. O Auditório (localizado no Bloco de aulas A) permanece interditado, pois não tem janelas. 

27. A Piscina comporta no máximo 80 pessoas. 

28. A Pista de atletismo (incluindo o campo de futebol da pista) comporta no máximo 200 
pessoas. 

29. O Campo de Futebol localizado atrás do Ginásio Poliesportivo comporta no máximo 80 
pessoas. 

30. O Espaço Pedagógico de Rua (antigo estacionamento) comporta no máximo 80 pessoas. 

31. As quadras externas (localizadas ao lado do Ginásio Poliesportivo) comportam no máximo 
20 pessoas cada uma. 

 

 

Prof. Dr. Mário Hebling Campos 

Diretor da FEFD/UFG 
  


