
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – 

POP  

Data de emissão:  

Localização do trabalho: 

Laboratório/sala de aula 

 

ÁREA EMITENTE: CISSP FCT/Docente da disciplina 

 

1. Considerações Gerais 

 

      1.1 - Verificar se todos os integrantes da atividade estão com os EPI’s/EPS’s de forma correta e 

vestimentas conforme a atividade estabelecida. 

1.2 -Todos os ingressantes ao local de trabalho devem higienizar mãos com álcool etílico 70% gel. 

    1.3- Orientar os alunos quanto à norma de conduta durante as atividades desenvolvidas no laboratório/sala 

de aula. 

1.4- Verificar a postura dos alunos para andar e se movimentar durante as atividades desenvolvidas 

no laboratório/sala de aula. Orientar os alunos para sentar-se corretamente, manter postura reta, evitar 

posições inclinadas e torções. 

1.5 Verificar Temperatura em sala de aula (23°C), realizar regularmente manutenção e higienização 

do ar. Fazer movimentação de alunos e da saída do ar, pois quem sente mais calor deve ficar no 

sentido da saída. 

1.6 Verificar tamanho da letra da apresentação de acordo com a distância que precisa enxergar, se 10 

m, letra mínima 20. Reduzir iluminação na área da fonte geradora (lux). 

1.7 Solicitar alunos que coloquem seu material ao lado da estação de trabalho, manter corredores 

desobstruídos. 

1.8 Evitar sentar embaixo dos equipamentos fixados no teto ou na parede. 

 

2. Procedimento - Protocolo Geral de Biossegurança UFG versão 1.4 de 05 de outubro de 2021 e 

Protocolo de contingência FCT. 

 

2.1 – Equipe (docentes, discentes e técnicos) deve estar atenta aos obstáculos (mochilas e outros 

materiais deixados em formato que não obstrua passagem) durante as caminhadas no laboratório/sala 

e seguir as recomendações dos docentes e técnicos do laboratório/sala de aula. 

2.2  - Equipe (docentes, discentes e técnicos) deve receber treinamento da UFG a como se portar no 

campus durante o período de pandemia. 



2.3 – Docentes e técnicos devem instruir discentes sobre o distanciamento (de 01 metro) entre pessoas 

que devem manter durante as atividades desenvolvidas no laboratório/sala de aula; 

2.4 - No fim/início das atividades limpar área (mesa e cadeiras) com álcool etílico 70% e equipamentos 

do laboratório/sala de aula com álcool isopropílico 70%. 

 

3. Equipamento de Proteção Individual Obrigatório / padrão de vestimenta 

3.1 - EPI’s/EPS’s (equipamento de proteção à saúde) máscara de tecido com dupla camada ou 

cirúrgica de tripla camada (observar item 13 do protocolo geral de biossegurança da UFG de 05 de 

outubro de 2021). 

 

4. Proibições  

 

4.1 – ADENTRAR OU PERMANECER NO LABORATÓRIO/SALA DE AULA SEM O USO 

ADEQUADO DE MÁSCARAS. 

4.2 - INFRINGIR AS REGRAS DETERMINADAS PELO DOCENTE OU TÉCNICO DO 

LABORATÓRIO EM QUESTÃO QUANTO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO 

SENDO DESENVOLVIDAS. 

 


