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Apresentação 

O  Grupo  de  Trabalho  designado  para  o  planejamento  sobre  o  Retorno

Gradual de Atividades Presenciais foi constituído por servidores de diversas áreas

da Universidade Federal  de Jataí  (UFJ),  indicados pelos seus representantes de

unidades e órgãos, formando um grupo diversificado e complementar.

Após sua primeira versão, este plano foi revisado pela Comissão de Saúde

do Servidor Público Federal/ CISSP, em setembro de 2021, de acordo com o melhor

entendimento  das  características  epidemiológicas  do  vírus  SARS-CoV-2  e  suas

variantes. 

A  retomada  às  atividades  presenciais,  quando  autorizada,  somente  será

possível ocorrer de maneira gradual até que se alcancem as condições sanitárias

seguras,  estabelecidas  pelos  indicadores  epidemiológicos  federais,  estaduais  e

municipais. 

O planejamento das atividades diz  respeito  a projeções de médio prazo,

considerando um período em que as condições epidemiológicas de contaminação e

óbitos ocasionados pelo SARS-CoV-2 se encontrem  em um patamar de redução

considerável  e  sustentada.  Isto  é,  um  período  com  restrições  e  limitações  de

ocupação nos espaços e no trânsito de pessoas (ANDIFES, 2020).

Assim, este plano tem por objetivos: 

- elaborar diretrizes norteadoras para o retorno das atividades presenciais

no  âmbito  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ)  no  contexto  da

COVID-19, quando legalmente autorizado, de maneira gradual, segura e

alinhadas  aos  critérios  científicos  e  às  definições  das  autoridades

públicas de saúde. 

- subsidiar a elaboração e consecução da construção dos protocolos de

biossegurança setoriais específicos,  a nível das Unidades Acadêmicas,

Órgãos e Setores administrativos da Universidade Federal de Jataí.

Para tanto,  o plano de retorno gradual  de atividades presenciais da UFJ

considera as normas de biossegurança e está organizado da seguinte maneira:

1. Considerações epidemiológicas para retorno das atividades presenciais; 

2. Organização e adaptação dos espaços físicos da Universidade,
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3. Manutenção de medidas individuais e coletiva para controle da disseminação

da Covid-19;

4. Dúvidas frequentes;

5. Comunicação;

6. Sugestões diversas; 

7. Considerações sobre a limpeza do ambiente;

8. Considerações sobre uso de máscaras;

Destaca-se que este Plano é de natureza dinâmica e será atualizado sempre

que necessário, seguindo as recomendações das autoridades de saúde para esse

fim. As atualizações, adaptações e medidas específicas para determinadas unidades

e atividades serão comunicadas e publicadas no portal da Universidade Federal de

Jataí.

Destacamos que deverão continuar com suas atividades de maneira remota

os discentes, servidores e trabalhadores terceirizados que apresentarem sintomas

gripais: febre> 37,8ºC, tosse seca, dor de garganta, dificuldade em respirar, perda

de  olfato;  paladar  e/ou  alterações  gastrointestinais  e  os  contactantes  dos  que

positivaram para Covid-19.   E,  ainda que sejam ou que convivam com pessoas

consideradas  de  grupos  vulneráveis  (MINISTÉRIO  DA  ECONOMIA,  2020;

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Anexo  ao  plano  estão  disponíveis  as  plantas  dos  prédios  da  UFJ  com a

especificação da capacidade de ocupação máxima.
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1.Considerações  Epidemiológicas  para  Retorno  das  Atividades

Presenciais  

O retorno das atividades de ensino presencial nos Campus da Universidade

Federal de Jataí será realizado de maneira gradual e levará em consideração os

dados epidemiológicos relacionados  à Covid-19 disponibilizados pelas Secretarias

Municipal e Estadual de Saúde. 

Assim, serão considerados os critérios mínimos para retorno presencial os

estabelecidos pelo Comitê de Operações Estratégicas (COE) do Estado de Goiás,

de 19 de agosto de 2020, a saber: i)  redução de 15% no número de óbitos por

COVID 19, sustentado por 4 (quatro) semanas consecutivas, ii) manutenção da taxa

de  ocupação  de  leitos  de  UTI  em  menos  de  75%,  sustentado  por  04  (quatro)

semanas consecutivas e  esquema vacinal completo para COVID-19 e condicionado

à  aprovação  do CONSUNI respaldados em dados  científicos  (SECRETARIA DE

ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2020).

O Retorno

A métrica para o estabelecimento do quantitativo de indivíduos para retorno

das atividades presenciais no âmbito da Universidade Federal de Jataí considerará o

percentual de ocupação e distanciamento permitido, conforme a legislação municipal

e/ou estadual. Além disso, cada setor deverá identificar o quantitativo de indivíduos

aptos (que não sejam do grupo considerado de risco) para o retorno às atividades

presenciais.

A  Organização  Mundial  da  Saúde  (WHOa,  2020)  aconselha  que  haja  o

distanciamento  de  pelo  menos 1  metro entre  as  pessoas que não convivem na

mesma residência. De igual maneira outros comitês de saúde e entidades científicas

(CDC, 2020; CHU et al, 2020) e o próprio Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2020a) adotaram a manutenção de distância mínima de 1 metro  entre as

pessoas é capaz de diminuir o contágio pelo SARS-CoV-2. 

Ainda a  mais  recente  publicação  do  Estado  de Goiás  é  que  a  distância

mínima entre alunos deve ser de 1,0 metro e de alunos e professores deve ser de

2,0 metros (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, 2021). Assim, não

há regras únicas de distância física fixa, as recomendações adotadas devem refletir
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a estrutura do local e os múltiplos fatores que se combinam para determinar o risco

(JONES, 2020). 

Dessa maneira, considerando a dificuldade de controle do distanciamento

mínimo  nos  diversos  espaços,  adotou-se  neste  plano  o  distanciamento  de  1,5

metros, recomendação que vem sendo adotada em planos de outras instituições de

ensino superior (USP, 2020; UECE, 2020) e também pelo  Comitê de Operações

Estratégicas (COE) (SECRETARIA DO ESTADO DE GOIÁS, 2020). 

 A capacidade máxima de pessoas por espaços na UFJ será a métrica para

o retorno das atividades presenciais até que novas orientações acerca da pandemia

sejam fornecidas pelos órgãos governamentais oficiais e o distanciamento entre as

pessoas não se faça mais necessário.

As  orientações  acerca  do  percentual  de  ocupação,  distanciamento  dos

ambientes e medidas de prevenção contra a Covid-19 serão atualizadas de acordo

com  as  recomendações  mais  recentes  dos  órgãos  oficiais,  os  quais  constarão

anexados a este plano para maior agilidade em seu cumprimento. 

2.  Organização dos Espaços Físicos na Universidade Federal  de
Jataí 

O respeito ao distanciamento físico como uma das maneiras de minimizar a

contaminação  e  transmissão  da  Covid-19  é  uma  ação  de  responsabilidade  e

consciência coletiva, em que cuidar de si é também cuidar do próximo. Assim, é de

responsabilidade individual manter as recomendações aqui descritas. 

Distanciamento dos indivíduos 

Preconiza -se evitar  a circulação desnecessária em ambientes comuns da

instituição e quando o fizer, preservar o distanciamento de 1,5 metro entre pessoas

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS, 2020) nas diversas situações,

a saber: 

Em filas de espera para atendimento no âmbito da universidade

 Realizar  a  demarcação  do  distanciamento  nas  filas  de  ônibus,  de

atendimento  nos  serviços  administrativos,  bibliotecas  e  restaurante

universitário;
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Figura 2: imagem disponível na internet 

Nos ambientes ao ar livre onde há grande fluxo de pessoas: áreas de 
convivência 

 Realizar a demarcação de 1,5 metros dos locais que podem ser ocupados.

Figura 3: imagem disponível na internet 

No atendimento ao público

 Agendar, se possível, os atendimentos para evitar a formação de filas ou

aglomeração de pessoas em um mesmo espaço.

 Sinalizar assentos que podem ser utilizados ou seguir as recomendações

de organização em filas já descritas (Figura 4). 

 Instalação de barreiras físicas de acrílico ou vidro (Figura 5) ou uso de

máscara de proteção (face shield).  Na opção por uso da face shield  é

preciso ainda assegurar o distanciamento de 1,5 metro entre o atendente e

o solicitante e o uso máscaras faciais. 
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Figura 4: Imagem disponível na internet

Figura 5: imagem disponível na internet

Acesso aos prédios da Universidade Federal de Jataí 

 As  portas  das  salas  devem  ser  mantidas  abertas  para  aumento  da

circulação de ar. 

Uso de escadas

 Sugere-se  controle  do  fluxo  por  meio  de  demarcação  dos  sentidos  de

subida e descida.
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Figura 6. Imagem disponível na internet

Uso de elevadores: 

 Utilizar  os  elevadores  somente  em  caso  de  emergência.  Se  utilizado

assegurar o distanciamento de 1,5 metro entre pessoas no seu interior ou

se não for possível uso individual. Afixar ao lado a capacidade máxima de

indivíduos. 

 Orientar o uso exclusivamente para  pessoas com limitações físicas. 

 Instalar protetores de plástico nos botões de acionamento, a fim de facilitar

a limpeza e desinfecção. 

Ventilação dos ambientes: 

 Todos os ambientes fechados da universidade (salas de aula; laboratórios,

espaços administrativos) deverão usar ventilação natural (manter portas e

janelas abertas).  No caso da utilização de climatizadores e ventiladores

nesses  ambientes,  as  portas  e  janelas  deverão  permanecer  abertas

permitindo a circulação de ar. 

 Nos ambientes que contêm materiais que necessitam de climatização (ar-

condicionado ou ventiladores) deverão atender às normas da ANVISA. A

frequência  de  inspeções  deve  ser  aumentada,  a  fim  de  verificar  a

necessidade de higienização dos equipamentos e a substituição dos filtros.

Os sistemas de climatização que funcionem com recirculação de ar devem

ter  filtro  HEPA com troca periódica e devidamente registrada.  E,  ainda,

oferecer um controle rigoroso de acesso ao local. Neste ambiente precisa
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ser observado protocolos específicos devido a limitação de circulação de ar

e risco elevado da contaminação.  

 Manter  os  ambientes  arejados  por  ventilação  natural  (portas  e  janelas

abertas); quando necessário usar sistemas climatizado;  manter limpos os

componentes  do  sistema  de  climatização  (bandejas,  serpentinas

umidificadores,  ventiladores  e  ductos)  de  forma  a  evitar  a  difusão  ou

multiplicação de agentes nocivos á saúde humana e manter a qualidade

interna do ar e comprovar a renovação do ar ambiente e fazer trocas dos

filtros de ar, no mínimo 1 (uma) vez por mês, usando métodos adequados

para higienização das bandejas. 

De  acordo  com o  documento  “Recomendações  para  o  planejamento  de

retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia de Covid-19”

Ano 2021, publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, recomenda-se que:

 A ventilação dos ambientes seja feita de modo a produzir uma taxa mínima

entre 3 e 4 renovações por hora do ar da sala, sendo o ideal a taxa de 6

renovações por  hora  do ar  da  sala/laboratório.  Medidas de redução de

ocupação  e  melhoria  da  proteção  respiratória  são  recomendadas  para

salas que não consigam atender a este critério e devem ser avaliadas caso

a caso;

 Se possível, a adoção de soluções que reduzam a imposição vocal (como

uso  de  microfones  por  profissionais  de  educação)  é  recomendada,  de

forma que possa reduzir a atividade expiratória e a emissão de aerossóis;

 Para uso de ar-condicionado, é recomendado a aplicação de filtragem de

alta eficiência contra aerossóis. Caso o equipamento de ar-condicionado

comporte a aplicação destes filtros sem prejuízo da vazão de ar, os filtros

ISO e PM1 70- 80% (norma ABNT NBR ISO16.890-1) são recomendados

pela  OMS.  Caso o equipamento  de ar-condicionado não comporte esta

adequação,  é  recomendada  pela  OMS  e  ASHRAE  a  adição  de

purificadores de ar com esta classe de filtragem mínima nos ambientes.

Neste caso, a vazão de ar dos purificadores deve minimamente cobrir a

diferença entre os requisitos ideais (vazão compatível com 6 renovações
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por hora) e a vazão de ventilação mecânica já disponibilizada ao ambiente

pelo sistema de ar-condicionado.

 Para ambientes beneficiados por ventilação natural, recomenda-se avaliar

se as áreas livres e disposições das aberturas para entrada e saída do ar

ainda  estão  compatíveis  com  a  mínima  ventilação  exigida  pelos

regulamentos locais, nacionais e normas técnicas vigentes.

 Em todos os casos, a mínima ventilação dos ambientes (renovação do ar

interno por ar exterior) deve ser compatível com os regulamentos locais,

nacionais e as normas técnicas vigentes;

 Não utilizar ambientes sem a garantia da mínima ventilação exigida pelos

regulamentos locais, nacionais e normas técnicas vigentes;

 Caso  necessário,  as  avaliações  técnicas  e  adequações  físicas  de

ambientes devem ser conduzidas por profissionais legalmente habilitados;

 A melhoria de ventilação e tratamento de ar não substitui as demais ações

de prevenção de infecção já preconizadas. O uso de máscaras com boa

eficiência  e  ajuste  é  indispensável  para  minimização  do  risco  de

transmissão. A aplicação destas recomendações não elimina totalmente o

risco de infecção.

Distanciamento em locais específicos: 

Nas salas de aula e laboratórios de práticas: 

Os  responsáveis  pelos  laboratórios  deverão  elaborar  protocolo  de
biossegurança  específico,  os  quais  deverão  ser  encaminhados  a  CISSP,
seguindo as principais indicações: 
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 Na  ocupação  dos  ambientes  de  ensino,  utilizar  o  parâmetro  de

distanciamento  de  1.5  e  2,0  metros  entre  professores  (SECRETARIA  DE

ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS, 2020) Figura 7.

 Em turmas homogêneas, preconiza a organização por ‘’bolhas’’ a subdivisão

de turmas com grupos fixos de alunos que se alternam na frequência à sala

de aula, pois é uma medida eficiente para o isolamento de contatos em caso

de surto (BOLETIM 32, 2021). 

 Orientar a limitação de tempo no ambiente e o intervalo entre as turmas que

deverá ser estudado em protocolos específicos.

 Orientar a não movimentação das carteiras para assegurar o distanciamento

recomendado. A capacidade máxima de alunos por sala / laboratório deverá

estar indicada nas portas de entrada; 
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Figura 7: Capacidade de alunos por salas de aula respeitando distanciamento de

1,5 metros com taxa de ocupação de 0.27 alunos/m2 no prédio do centro de aulas

2 UFJ (SEINFRA / UFJ, 2020).

Anexo a este plano estará a planta das salas / laboratórios instalados nos

prédios da UFJ. 

Para melhor controle, recomenda-se, ainda, que os laboratórios e salas de

apoio  sejam  utilizadas,  exclusivamente,  mediante  agendamento  prévio  com  os

responsáveis, mediante escala de horários e adequada limpeza e desinfecção entre

os usos. 

Os  protocolos  operacionais  padrão  de  biossegurança  dos  laboratórios

deverão ser  atualizados  de  acordo  com  sua  natureza  e  finalidade  e  as

peculiaridades do vírus Sars-CoV-2. 

Após realizada limpeza das salas de aulas e laboratórios respeitar intervalo

de aproximadamente uma a duas horas. Incentiva-se a utilização dos laboratórios

por  turno.  (de manhã ou tarde),  de  forma a não haver  uma alta  rotatividade de

pessoas em um ambiente. 

Nos banheiros 

 Respeitar o distanciamento de 1,5 metros.  Nos banheiros que possuem

apenas  01  (uma)  cabine,  quem  estiver  aguardando  deverá  fazê-lo  na

marcação que será afixada no chão.

 Nos  banheiros  que  possuem  duas  cabines,  uma  das  cabines  será

desativada,  quem estiver  aguardando,  deverá  fazê-lo  na  marcação  que

será afixada no chão; 
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 Nos banheiros que possuem três ou quatro cabines,  a(s) cabine (s)  no

meio será (ão) desativada (s) e quem estiver aguardando deverá fazê-lo na

marcação que será afixada no chão, preservando-se o distanciamento de

1,5 metros da porta.

Nos auditórios 

 Realizar o dimensionamento de pessoas assegurando o distanciamento de

1,5 metro por meio da identificação de assentos para o uso. 

 Recomenda-se  que  grandes  reuniões  sejam  realizadas  por  meio  de

plataformas virtuais, evitando a realização de encontros presenciais. 

Figura  8:  Auditório  do  centro  de  aulas  respeitando  distanciamento  de  1,5
metros com taxa de ocupação de 0,1 pessoas /m2 (SEINFRA/2020)

Copas e lanchonetes 

Os responsáveis pelo ambiente deverão elaborar protocolo de biossegurança
específico,  os  quais  deverão  ser  encaminhados  a  CISSP,  seguindo  as
principais indicações: 

 Controlar a entrada de pessoas no ambiente. 

 Utilização de máscaras quando não estiver alimentando. 

 Evitar  a  permanência  caso  o  ambiente  já  esteja  no  limite  máximo

estipulado.
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 No caso de copas o dimensionamento de pessoas / espaço deverá estar

afixado nas portas.

 Restringir o uso do ambiente por grupos e intercalar os horários para uso. 

 Reforçar que copos, talheres, pratos e qualquer outro utensílio de cozinha

devem ser de uso individual. 

 As  lanchonetes  deverão  organizar  as  filas  e  cadeiras  assegurando  o

distanciamento de 1,5 metros, conforme preconizado, bem como realizar a

desinfecção de cadeiras e mesas após o uso. 

Restaurante Universitário 

 

Os responsáveis pelo ambiente deverão elaborar protocolo de biossegurança
específico,  os  quais  deverão  ser  encaminhados  a  CISSP,  seguindo  as
principais indicações: 

 Evitar  a  permanência  caso  o  ambiente  já  esteja  no  limite  máximo

estipulado;

 Obrigatoriedade da lavagem das mãos antes da utilização do restaurante;

 Sinalizar  marcações  visuais  de  distanciamento  de  1,5  metros  nas  filas,

entre os comensais e mesas na área de consumação.

 Os profissionais devem obrigatoriamente seguir as medidas para evitar a

contaminação de alimentos e disseminação do vírus entre os trabalhadores

do restaurante estabelecidas pela ANVISA (2020);

 Devem  ser  retirados  recipientes  de  temperos  (saleiro;  azeites)  e  porta

guardanapos  de  uso  coletivo,  sendo  substituído  por  temperos  e

guardanapos com embalagens individualizadas e fechadas;

 Manter ambientes arejados com janelas abertas para circulação do ar;

 Organizar vendas de ticktes, se possível, virtual;

 Organizar horários para servir refeições por grupos, evitando aglomeração

 Divulgar  todas  as  informações,  como  cardápio  e  diretrizes  de

funcionamento do RU, de forma efetiva para evitar conversas e atrasos.

Biblioteca 
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Os responsáveis pelo ambiente deverão elaborar protocolo de biossegurança
específico,  os  quais  deverão  ser  encaminhados  a  CISSP,  seguindo  as
principais indicações: 

● Se a conformação da biblioteca permitir,  deve ser utilizada mais de uma

porta de acesso, separando entrada e saída;

●  Nos  espaços  de  atendimento  (balcões  para  guarda-volumes,  balcão  de

empréstimo  e  devolução  de  livros),  deve  haver  demarcação  das  filas

conforme já especificado neste plano;

● Nos espaços de atendimento, devem ser criadas barreiras físicas de acrílico

ou vidro, mitigando o contato entre atendente e usuário ou disponibilização

de máscara de proteção (face shield);

● Na área de mesas de estudo individuais ou compartilhadas, bem como nos

terminais de consulta, deve-se observar o distanciamento de 1,50 metros

entre esses espaços, que devem ser sinalizados 

● As superfícies das mesas para leitura ou consulta devem ser higienizadas a

cada nova utilização;

● Na área de acervo, por ser um espaço de circulação contínua, sugere-se a

utilização de uma pessoa por fileira de estantes ou que seja respeitado o

distanciamento mínimo de 1,5 metros entre indivíduos nos corredores, que

poderá ser indicado por meio de comunicação visual

 Acondicionar  os  livros  devolvidos  de  empréstimo  em  locais  que  permita  a

circulação de ar e, desinfecção com maior facilidade,

 Não  manusear  os  livros  recebidos  nas  próximas  36  horas,  nem  liberar  para

empréstimo; 

 Após o período de 36 horas, liberar o material para a guarda na estante

 Incentivar o uso dos serviços online da biblioteca para evitar a aglomeração no

espaço, a saber:

- Ampliar os serviços de atendimento remoto e divulgar os existentes (referência

virtual);

- Divulgar todos os conteúdos digitais disponíveis, inclusive os que estão sendo

oferecidos pelos editores neste período de crise;

- Fazer uso intensivo das redes sociais para manter a comunidade de usuários

informada sobre datas de abertura e oferta de serviços. 

 Agendar horário para retirada e entrega de livros.
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Transporte Institucional 

Os  responsáveis  pelo  setor  deverão  elaborar  protocolo  de  biossegurança
específico,  os  quais  deverão  ser  encaminhados  a  CISSP,  seguindo  as
principais indicações: 

 Manter o distanciamento social e ocupação de um terço da capacidade
do veículo com a demarcação dos assentos utilizáveis. Afixar no para-
brisa a capacidade máxima de pessoas por veículo

 Estabelecer  o  uso  de  máscara  obrigatório  no  interior  do  veículo  e
indicar o cuidado de não tocar o rosto com as mãos.

 Lavar as mãos ou higienizar com álcool 70% imediatamente após a
descida do veículo, tão logo chegue à ao local pretendido. 

 Manter  as  janelas do ônibus abertas para ventilação.  Veículos  com
impossibilidade de abertura de janelas não deverão ser utilizados. 

Responsáveis pelo veículo     

 Manter  limpeza  dos  veículos  diariamente,  minimamente  nos  turnos  da

manhã, tarde e noite, reforçando a desinfecção de todas as áreas expostas

ao  contato  com  as  mãos  dos  usuários  como  barras,  assentos  etc.,

utilizando álcool etílico 70%. 

 Disponibilizar  totens  de  álcool  em gel  70%,  se  possível,  nos  ônibus  e

incentivar a higiene das mãos dos usuários durante seu transporte. 

 Afixar cartazes com orientações sobre o distanciamento social, uso correto

de máscara e higienização das mãos no interior do ônibus e nos pontos de

embarque e desembarque. 

 Manter as janelas do ônibus abertas para ventilação
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3.Manutenção de medidas individuais e coletivas para controle da

disseminação da COVID 19

 Lavagem frequente das mãos com água e sabão (40 - 60 segundos) ou

higienizá-las com soluções de álcool em gel 70% (20 – 30 segundos) 

  Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo flexionado.

Evite tocar seus olhos, nariz e boca. 

 Evitar roda de conversa e aglomerações (qualquer reunião de pessoas sem

estrita necessidade).  

 Evitar uso de adornos (anéis, pulseiras, relógios), em caso de usar cabelos

compridos, prender convenientemente.

 Observar os fluxos de sentido único para entrada, permanência, circulação

e saída, visando resguardar o distanciamento mínimo obrigatório e evitar

aglomerações, observando a capacidade dos espaços;

 Não faça expressões de educação ou afeto que envolvam contato físico

(abraços, aperto de mão e beijos).

 Docentes,  discentes  e  demais  servidores/colaboradores  devem,

obrigatoriamente, usar máscara de qualidade comprovada (sugestão: N95

ou PFF2) durante todo o período que permanecerem na Universidade. Os

professores  devem  ainda  usar  face shield a  depender  da  natureza  da

atividade (MEC, 2020).

 Não  compartilhar  materiais  de  papelaria  com  colegas  (canetas;  lápis;

borracha, celulares e afins).

 Levar garrafas e/ou copos para hidratação para uso individual e a ingestão

de alimentos não devem ser realizadas em ambientes fechados. 

 Se  os  docentes,  discentes  e  trabalhadores  terceirizados  apresentarem

quaisquer sintomas gripais, não iniciarão atividades presenciais e procurar

assistência médica. 
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 As pessoas que estiveram em contato próximo no local de trabalho com

pessoas  com  COVID-19,  confirmado  em  laboratório,  devem  ficar  em

quarentena  por  14  dias  a  partir  da  última  vez  em  que  houve  contato

(OPAS). 

 Os  fluxogramas  de  confirmação  de  casos  de  Covid-19  de  servidores

deverão ser elaborados pela PROPESSOAS e para discentes deverá ser

elaborado pela PRAE;

 No possível caso de retorno às aulas, os critérios  deverão ser  estipulados

pela PROGRAD. 

 

4. Dúvidas frequentes 

  A UFJ realizará testagem em massa da comunidade universitária? 

A UFJ não realizará testagem da comunidade universitária. Assim como

qualquer membro da sociedade jataiense, a comunidade universitária será

atendida  com  testagem  oportunizada  pelo  município.  No  entanto,

ressaltamos  que  a  adesão  aos  protocolos  de  biossegurança  são  as

medidas mais adequadas, seguras e eficazes para o combate da Covid-19.

 Como  será  feita  a  fiscalização  do  cumprimento  das  medidas  de

biossegurança?

Por se tratar de uma emergência de saúde pública espera-se que todos os

envolvidos  (servidores,  colaboradores  e  alunos)  sejam  corresponsáveis

pela  auto  regulação  das  medidas,  a  fim  de  coibir  possíveis

descumprimentos de protocolos. 

 Como  informar  se  há  algum  servidor/aluno  com  sintomas  ou  que

testou positivo? 

Em caso de servidores, comunicar à Chefia imediata e seguir o protocolo

do  Departamento  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  via  processo  SEI,

conforme  disponível  no  site  (https://codirh.jatai.ufg.br/n/130822-oficio-

circular-n-10-2020). Os alunos comunicar imediatamente ao coordenador

do curso. Nos casos de sintomáticos respiratório deverá ser orientado a

procurar serviço de saúde (público ou privado) para o encaminhamento do
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caso e se necessário isolamento. Os órgãos competentes deverão ter o

registro desses casos para associar aos indicadores epidemiológicos.

 A UFJ fornecerá EPIs para os servidores? 

A UFJ  irá  fornecer  EPIs  para  servidores  que  realizam  atendimento  ao

público, quando não for possível instalar a barreira de acrílico, bem como

disponibilizará a todas as Unidades/Órgãos álcool em gel 70%; sabonete

líquido e papel toalha. 

5. Comunicação

 Elaborar  cartazes para conscientização de visitantes e da comunidade

como um todo (campanha educativa). Em especial, ações voltadas para

comportamentos,  como  elaborar  folder  sobre  higienização  correta  das

mãos,  uso  de  máscaras,  evitar  uso  de  anéis  e  brincos  com  EPIs,

distanciamento social, limpeza de objetos.;

 Divulgação de vídeos educativos e disponibilização nas redes sociais da

UFJ, bem como compartilhados pelas Unidades Acadêmicas, via e-mail,

redes sociais e whatsapp;

 Sempre  que  possível,  divulgar  treinamentos  e  reuniões  sobre  novos

processos e retorno ao trabalho;

 As medidas de biossegurança e quaisquer informações acerca do plano

de retorno presencial terão como canal de comunicação oficial a ASCOM;

 Remeter  a  ouvidoria  da  Universidade  para  denúncia  quanto  ao  não

cumprimento das normas de biossegurança; 
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6. Sugestões Diversas 

Melhorias da infraestrutura, provimento de insumo:

 Restringir  a entrada na Universidade apenas pelos portões principais  para

maior controle do fluxo de pessoas;

 Recomenda-se a instalação de pontos para higienização com água e sabão

das mãos e papel toalha onde há grande fluxo de pessoas estratégicos dos

Campus da Universidade Federal de Jataí;

 Instalação de dispensadores de álcool gel acionados por pedal nas entradas

e/ou  locais  estratégicos  dos  Campus  da  Universidade  Federal  de  Jataí,

conforme especificado na Lei 13.706 /2007 do Estado da Bahia:

Art.  2º  A  quantidade  de  equipamentos  de  álcool  em  gel  a  serem

disponibilizados  levará  em  conta  a  área  do  estabelecimento,  na  seguinte

proporção 

 I - até 70m² (setenta metros quadrados) - 01 (um) equipamento;

II - de 71 a 150m² (setenta e um a cento e cinquenta metros quadrados) - 02

(dois) equipamentos;

III  -  acima de 150m² (cento e cinquenta  metros quadrados)  -  a  quantidade

prevista no inciso II do § 2º deste artigo e mais 01 (um) equipamento a cada

70m² (setenta metros quadrados) de área.

 Assegurar  o  abastecimento  de sabão  líquido  e  papel  toalha  em todos os

banheiros da Universidade Federal de Jataí;

 Isolar  a  saída de jato  de água em bebedouros para evitar  o  contato  com

cavidade oral. Liberar apenas a saída de água para preenchimento de copos

e garrafas de uso individual ou instalar bebedouros com torneiras;

 Disponibilizar  lixeira  com  tampa,  preferencialmente  com  dispositivo  que

permita a abertura e o fechamento do pedal ou outro tipo de dispositivo;

 Disponibilizar, se possível, kit (papel toalha e frascos de aperto simples com

solução  de  desinfecção  alcoólica  a  70%)  para  os  servidores,  discentes  e

demais colaboradores para que possam realizar a limpeza de equipamentos

utilizados, conforme já especificado acima pela Lei 13706/2007;

 Estabelecer  protocolos  específicos  de  limpeza  e  desinfecção  para  as

estações de trabalho (com o intuito de não danificar os equipamentos);
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 Orientar  nas  paradas  sobre  a  necessidade  de  higienização  das  mãos,

distanciamento social de 1,5 metros e uso de máscara; 

 A  ocupação  de  sala  modelo  deverá  ter  taxa  de  ocupação  de  0,27

pessoas/metro quadrado - 0,27 x área total da sala (Anexo);

 Laboratórios e espaços administrativos deverão respeitar o distanciamento de

1,5 metros , conforme sugestão de modelo em anex;

 O RU terá capacidade máxima de ocupação de 88 pessoas considerando

distanciamento de 1,5 metros;

 Os  auditórios  e  miniauditórios  (0,10  pessoas/  metro  quadrado)  deverão

considerar o distanciamento de 1,5 metros entre cadeiras, conforme sugestão

de modelo anexo.

ASCOM (Sinalização) 

Afixar  cartazes  nas  salas  de  aula  e  salas  administrativas  com orientação

claras  e  visíveis  referente  às  principais  medidas  de  biossegurança  ,  informando

quanto à:

 Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção  facial e cuidados a serem

adotados quanto ao seu uso

 Importância do distanciamento mínimo entre as pessoas

 Boas práticas respiratórias

 Higienização frequente e adequada das mãos com preparação a 70%. 

 Disponibilizar na entrada das instituições, cartazes com informações claras e

visíveis, orientando quanto às recomendações: 

 Não frequentar aula, caso apresente sintomas sugestivos da     COVID-19. 

 Principais  sinais  e  sintomas da COVID-19,  que podem aparecer  de forma

isolada ou em conjunto. 

 Importância de manter o distanciamento mínimo entre as pessoas 

 Medidas recomendadas sobre as boas práticas respiratórias. 

 Importância da higienização frequente das mãos com água e sabonete líquido

a 70%.

 Informando sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial. 

 Importância de não compartilhar objetos de uso pessoal

Ventilação-SEINFRA
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 Avaliar condições de ventilação nos ambientes da universidade 

Para o retorno do ensino 

          As especificidades quanto ao retorno de ensino serão deliberadas pela

PROGRAD,  seguindo  o  disposto  neste  plano  e  adequado  ao  contexto

epidemiológico. 

 

 Modalidade híbrida  de ensino,  considerando a  legislação vigente,  para  os

cursos  que  excedam  a  capacidade  máxima  de  pessoas  por  ambiente

(recomendamos retirar). 

 Retorno da graduação prioritário para os últimos anos dos cursos 

 Evitar, sempre que possível, misturar turmas, trocas de salas entre turmas 

 Tentar  organizar  para  que  cada  estudante  concentre  suas  atividades  em

somente um prédio,  a  fim de reduzir  o  número de pessoas circulando no

campus 

 Considerar a possibilidade de adotar escalonamento de horários de aulas. 

 Recomenda-se disponibilizar kits de desinfecção, para que cada estudante

colabore com a higienização/ desinfecção dos objetos por ele utilizado

 Após cada aula ministrada deve ser realizada a limpeza e desinfecção da sala

de aula

Restaurante Universitário (RU)

 Verificar a possibilidade de servir  as refeições por meio de marmitas para

evitar formação de filas e aglomeração no interior do RU 

 A fim de  atender  aos  alunos  que  possuem bolsa  alimentação,  verificar  a

possibilidade de distribuição de marmitas também no Campus Riachuelo

 Disponibilizar  formulário  online para  verificar  as  opções  de  alimentação

(normal ou vegetariana) e local de retirada (Campus Riachuelo ou Jatobá)

 Escalonar  horários  para  a  realização  das  refeições  (almoço  e  jantar)  por

grupos evitando aglomeração no refeitório, exemplo:

Almoço 11h30 minutos às 14 horas

Grupo 1: 11:30 às 13:00 (para quem vai ter aula no período vespertino)

Grupo 2: 13:10 às 14:10 (para quem vai ter aula no período matutino)

Jantar – 17h45minutos às 19h15minutos - a depender da demanda 
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7.Considerações sobre limpeza do ambiente

Com base nas recomendações vigentes (WHO, 2020), recomendamos que:

 As  superfícies  em  que  se  tem  alto  contato  /  manuseio  devam  ter

prioridade de desinfecção, essas incluem: maçanetas de portas e janelas,

bancadas,  superfícies  de  banheiro,  banheiros  e  torneiras,  dispositivos

pessoais  com  tela  sensível  ao  toque,  teclados  de  computador  e

superfícies de trabalho 

 O  desinfetante  e  sua  concentração  devem  ser  cuidadosamente

selecionados para evitar prejuízos nas superfícies e mesmo minimizar os

efeitos tóxicos sobre quem realizada a desinfecção;

 Caberá aos alunos a responsabilidade da limpeza, após as aulas práticas,

dos equipamentos após o uso.

As demais especificações de limpeza deverão atender as recomendações

da  ANVISA  para  limpeza  de  ambientes  potencialmente  contaminados  (ANVISA,

2019). 

8. Considerações sobre o uso de máscaras 

Considerando-se  os  estudos  disponíveis  sobre  transmissão  na  fase

assintomática e a dificuldade de distanciamento físico em muitos contextos a OMS

com base  nas  evidências  científicas  atualizou  a  recomendação  sobre  o  uso  de

máscara (Figura 9) (OMS, 2020).
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Figura 9: Exemplos de situações em que o público em geral deve ser incentivado a usar máscaras

cirúrgicas e não-cirúrgicas em áreas com confirmação ou suspeita de transmissão comunitária

(OMS,2020).

Assim, considerando o pior  cenário,  que mesmo com as recomendações

deste protocolo a Universidade não consiga implementar o distanciamento social, a

recomendação é o uso de máscaras de alta qualidade  (N95 e PFF2). 

Abaixo segue imagem que estima o risco de transmissão de SARS-CoV-2

de pessoas assintomáticas em diferentes ambientes e para diferentes tempos de

ocupação, níveis de ventilação e aglomeração (JONES et al.; 2020
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Figura 10. Risco de transmissão de SARS-CoV-2 de pessoas assintomáticas em diferentes 

ambientes e para diferentes tempos de ocupação, níveis de ventilação e aglomeração (ignorando a

variação na suscetibilidade e nas taxas de eliminação viral). Traduzido de JONES et al. (2020).

9. Orientação para atualização do Protocolo de Biossegurança

Considerando  que  atualização  dos  Protocolos  de  Biossegurança  para  os

ambientes  da  Universidade  Federal  de  Jataí  possui  particularidades  únicas  que

devem ser avaliadas separadamente. A recomendação desta Comissão é que ele

seja  construído  em  conjunto  com  os  responsáveis  pelos  laboratórios/ambientes,

Coordenação  de Saúde e Segurança do Trabalho e da Comissão Interna de Saúde
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do Servidor  Público  -  CISSP,  onde as  atribuições seriam divididas da seguinte

maneira:

 Responsável pelo laboratório: apresentação dos Procedimentos Operacionais
Padrão – POP, Normas de Segurança do Laboratório.
 

 Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalho – SST: Avaliação dos 
Riscos Ocupacionais,
 

 CISSP: Elaboração do Mapa de Risco;
 

 Atualização dos POP, Norma de Segurança de Laboratório, Mapa de risco de 
acordo com o Plano de Retorno às Atividades Presenciais e Protocolo de 
Biossegurança para retorno das atividades presenciais nas Instituições de 
Ensino do Estado de Goiás. 

Diante do exposto o processo ficaria da seguinte maneira:
 

 No primeiro momento será realizado uma visita técnica da equipe de saúde e
segurança  do  trabalho  e  a  comissão   a  fim  de  realizar  os  seguintes
levantamento e ações: determinação da limitação de ocupação do espaço
físico, levantamento de EPIs, confecção dos mapas de risco e fluxograma de
acidente de trabalho. A solicitação será realizada por meio de processo SEI.
 

 No segundo momento, com essas informações o responsável pelo ambiente
irá atualizar  os protocolos de biossegurança  e após ele pronto,  enviará
para a equipe para avaliação.

10. Situações de alerta e ações para suspensão das aulas presenciais

Para   retorno  das  aulas  presenciais,  algumas  medidas  de  prevenção  e

proteção  devem  ser  adotadas  pelos  gestores  das  instituições  de  ensino,

colaboradores/servidores e alunos, no intuito de diminuir os riscos de disseminação

do vírus, de adoecimento e de ocorrência de novos casos no ambiente. 

Para a definição de surto ou aglomerado de casos: considera a ocorrência

de  dois  ou  mais  casos  confirmados,  com  vínculo  epidemiológico  (contato

próximo),  em ambiente  fechado  em um  período  inferior  a  14  dias,  na  mesma

instituição  e  no  mesmo  turno.  A  identificação  da  situação  desencadeia  a
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comunicação  imediata  à  vigilância  epidemiológica  municipal  de  saúde

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS, 2021). 

De  acordo  com  Protocolo  de  Biossegurança  do  Estado  de  Goiás  que

recomendamos as condutas nos seguintes casos: 

 Caso identifique um (1) caso confirmados em uma  sala de aula, afastar a

pessoa imediatamente, dispensá-la para procurar o serviço de saúde e seguir

as orientações de isolamento do plano, observar os contatos num período de

14 dias e suspender as aulas presenciais desta turma.

 Caso identifique  dois (2) casos confirmados, ou mais, em  salas de aulas

distintas,  no mesmo  turno,  com  vínculo  epidemiológico  (contato

próximo),  no período inferior  a  14 dias,  seguir  o  isolamento,  observar  os

contactantes num período de 14 dias e  suspender as aulas presenciais

das turmas com casos confirmados, por 14 dias a contar da data do início de

sintomas do último caso confirmado; 

 Diante  da  ocorrência  de  aglomerado  de  casos  na  instituição,  em  salas

distintas, no mesmo turno e/ou em turnos distintos, em período inferior

a  14  dias  e  sem  vínculo  epidemiológico,  o  possível  fechamento  da

Universidade deverá  ser  uma decisão conjunta  das PROGRAD,  DSDP e

Reitoria.

Diante  da  ocorrência  de  aglomerado  de  casos,  medidas  preventivas

adicionais deverão ser adotadas, recomenda-se que a elaboração de um plano de

ação detalhando as medidas sanitárias adicionais adotadas para que não haja a

ocorrência de novos  casos.
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