
PARECER DSDP/PROPESSOAS SOBRE A OCUPAÇÃO DOS AUDITÓRIOS E
SALAS DE AULA DO PRÉDIO DA MEDICINA, C1 E C2, NO CAMPUS JATOBÁ, E

C3 NO CAMPUS RIACHUELO

A DSDP/PROPESSOAS solicitou, em 02/12/2021, via OFÍCIO 264

(2544037), a reavaliação do distanciamento entre alunos nas dependências de

salas de aula das centrais de aula da UFJ para a CISSP/UFJ.

Em 06/12/2021 foi recebido o Parecer (2554801), da CISSP/UFJ, que,

após análise e discussão, "decidiram manter o distanciamento de 1,5m nos

ambientes da Universidade Federal de Jataí."

Diante disso, com o objetivo de analisar os dados para otimização do

espaço disponível, de modo que todos se mantenham em segurança mínima, a

DSDP organizou o presente parecer, considerando:

1. Os Boletins Epidemiológicos publicados diariamente pela Prefeitura

Municipal de Jataí, com dados relativos ao Coronavírus, desde 01 de

setembro e 2021;

2. O Decreto n.º 0194 de 1º de dezembro de 2021 do Município de Jataí;

3. A Nota Técnica SES/GO n.º9/2021 - GAB 0376, de 22 de setembro de

2021, do Governo Estadual de Goiás;

4. O Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas

Instituições Federais de Ensino, do Ministério da Educação, versão 3,

atualizada em 04 de maio de 2021;

5. O documento da CISSP/UFJ supra mencionado;

6. Os dados epidemiológicos do Município de Jataí, no qual a UFJ está

situada;

7. Airborne, uma ferramenta online que permite que sejam feitas

simulações de transmissão viral em diferentes configurações de ambiente,

ventilação e uso de equipamentos de segurança (também utilizado pela

CISSP) (Airborne.cam), e,

8. Salaplanejada, também uma ferramenta disponível de forma online,para

simular, graficamente, a melhor distribuição espacial de alunos e

professores, de acordo com as informações fornecidas

(http://www.salaplanejada.unifesp.br/).

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2753923&id_procedimento_atual=2476345&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000121&infra_hash=183bcaa2541baa3d207baa3bb3aaf8e457bfdc2858971444f689cec6b0464af1
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2765614&id_procedimento_atual=2476345&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000121&infra_hash=c8f608e30a216e6a978ba2e29b4842f6232c2526a18d89cbfbbb18c7c5c4f7ec


Diariamente o Município de Jataí divulga pelos seus meios de

comunicação digitais (site da internet e Instagram), o Boletim COVID-19 com os

dados epidemiológicos de morbimortalidade da população, fornecidos pela

Secretaria Municipal de Saúde. Para uma primeira análise de padrão

comportamental do processo de contágio no Município, foram tabulados os dados

relativos a número de casos e mortes, em 24 horas, desde o dia 01 de setembro até

o dia 12 de dezembro de 2021, expressos na Figura 1, abaixo.

Figura 1. Incidência diária de casos e mortes decorrentes de infecção pelo
coronavírus no Município de Jataí, no período de 01 de setembro a 12 de
dezembro de 2021.

Em uma análise descritiva desse período, é possível observar um

comportamento de curva descendente tanto ao observar o número de casos quanto

o de mortes. Nos últimos 14 e 7 dias, respectivamente, ocorreram uma média de

1,07±0,96 e 0,62±0,74 novos casos, a cada 24 horas. Já com relação às mortes, a

última registrada foi em 23/11 e a penúltima em 29/10.

Com a ferramenta Airborne foram possíveis simulações de todas as

metragens de sala de aula da UFJ, com a utilização de diversos tipos de máscaras,

tempo na sala, quantitativo de alunos. Tendo como base uma sala de aula com

63,36m2 de área (algumas do C1, por exemplo), foi possível observar que o fator

determinante de menor risco de contágio é quando há a utilização de uma máscara

adequada e bem utilizada; ou seja, quanto maior a proteção individual, mais seguras



estão as pessoas. Importante salientar que a quantidade de pessoas no ambiente

simulado não foi fator determinante (espaçamento entre alunos de 1m, como

preconiza o protocolo Federal de biossegurança, de 1,5m, no protocolo Estadual, ou

de 2m, no protocolo municipal), mas sim o uso adequado de máscaras com alta

eficiência e alta porcentagem de filtragem de partículas (>95%), que cubram o nariz,

a boca e o queixo.

Conforme recomendação da CISSP/UFJ (parecer supracitado), será

utilizado o distanciamento de 1,5m entre alunos. Diante disso, utilizando o simulador

de planejamento de ocupação de salas de aula disponibilizado pela UNIFESP, pelo

endereço (www.salaplanejada.unifesp.br) (Figura 1), elaborou-se a distribuição de

carteiras nas salas das Centrais de Aula da UFJ, conforme exemplo disponibilizado

na Figura 2.

Figura 1. Interface da ferramenta de planejamento logístico de sala
de aula alimentado com as informações dos protocolos de
biossegurança para prevenção da COVID-19 adotados
(distanciamento de 1,5m)

Fonte: http://www.salaplanejada.unifesp.br/



Figura 2. Exemplo da distribuição de sala de aula de acordo com os
protocolos de biossegurança para prevenção da COVID-19, com
1,5m distância entre alunos, e 2m professor x aluno.

Fonte: http://www.salaplanejada.unifesp.br/

Sendo assim, a DSDP/PROPESSOAS apresenta o presente relatório,

sugerindo a ocupação de salas de aula e Auditórios da UFJ conforme o arquivo

Relatório (2570166), em anexo, salvo melhor juízo do Conselho Máximo da

Universidade.

À disposição para demais esclarecimentos,

JATAÍ, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Sabrina Toffoli Leite
Diretora de Saúde e Desenvolvimento de Pessoas

DSDP/PROPESSOAS/UFJ

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2782145&id_procedimento_atual=2476345&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000121&infra_hash=ceb4fdacbefce459694729befeb29bd4ae520d64a7ddb33f4fa7942c5d8d66b4

