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RECOMENDAÇÕES GERAIS 

◦ Usar máscara em todos os ambientes;
◦ Não compartilhar objetos de uso pessoal;
◦ Evitar locais de aglomeração;
◦ Manter distância mínima de 1,5m;
◦ Respeitar filas em qualquer ambiente; observar marcações;
◦ Evitar o contato com pessoas de turmas diferentes nos horários de intervalo;
◦ Não retirar carteiras do seu local;
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RECOMENDAÇÕES GERAIS 

◦ Manter os ambientes ventilados;

◦ Priorizar eventos de maneira remota;

◦ Evitar participação da comunidade externa nos eventos do Campus;

◦ Higienizar sempre as mãos;

◦ Higienizar mãos ao tocar maçanetas e portas.
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ENTRADA E SAÍDA DE 
TURNOS
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BIBLIOTECA 

◦ Higienizar as mãos antes de tocar nos livros;

◦ Quando se tratar de devolução de livros, o usuário deverá ser orientado a deixar o 
livro no espaço indicado, que ficará guardado para depois ser reutilizado;

◦ Obedecer os distanciamento;

◦ Caso tenha local de higienização, este poderá ser utilizado pelos funcionários e 
colaboradores;
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SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 

◦ Não mover carteiras, para com isso obedecer o distanciamento, não sendo permitido 
movimentação;

◦ Uso de máscara é obrigatório;

◦ Observar reciclagem de ar;

◦ Evitar ar condicionado, de portas abertas, e sempre que possível janelas abertas;

◦ Obedecer horários de intervalos e de saída;

◦ Os professores devem orientar os alunos quanto a higienização das superfícies e 
materiais;

◦ Manter os materiais de higienização disponíveis.
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REFEITÓRIOS, ÁREAS COMUNS E 
BEBEDOUROS 

◦ Se possível, descentralizar local de venda dos lanches;

◦ Aproveitar o espaço do pátio e evitar refeitório;

◦ Atentar para o distanciamento;

◦ Retirar a máscara apenas no momento de se alimentar;

◦ Os bebedouros deverão ser utilizados apenas com copos ou garrafas individuais; não 
compartilhar.
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NAE                       ADMINISTRATIVO         
◦ Utilizar máscara de proteção;

◦ Atendimento será realizado por 
agendamento;

◦ Esperar na área do pátio;

◦ Distanciamento de 1,5m;

◦ Após atendimento, higienizar as mãos;

◦ Quanto aos servidores, fazer 
higienização constante do seu 
ambiente de trabalho no que se refere 
a mesa, computador, mouse e 
teclado;

◦ Sempre higienizar documentos antes 
e após recebimento de documentos  
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CRITÉRIOS PARA 
SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES
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CASO 1                         CASO 2
◦ Caso haja um caso suspeito numa 

turma ou setor, as atividades serão 
suspensas naquela turma por 7 dias. 
Se o caso se confirmar, as atividades 
serão suspensas por 14 dias.

◦ Caso haja um caso suspeito 
simultaneamente ou 
consecutivamente em 3 turmas ou 
setores, as atividades presenciais 
serão suspensas em toda escola por 
14 dias.
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Em caso de ocorrência de caso de COVID-19 em uma sala deve ser feita uma limpeza 
completada sala (piso, paredes, móveis e equipamentos).



SUSPENSÃO DO 
ISOLAMENTO

◦ Indivíduo assintomático não gravemente
imunossuprimido: pelo menos 10 dias após a data da
coletado primeiro teste RT-qPCR positivo.

◦ Indivíduos com sintomas gripais (leve a moderado –
suspeito ou confirmado): com 10 dias desde o início
dos sintomas e sem gripe e pelo menos por 24 horas
sem febre (sem uso de antitérmicos) e remissão dos
sintomas.

◦ Indivíduo assintomático gravemente imunossuprimido:
pelo menos 20 dias após a data da coletado primeiro
teste RT-qPCR positivo.

◦ Indivíduo com quadro de Síndrome Respiratória Aguda
Grave ou gravemente imunossuprimido: com 20 dias
desde o início dos sintomas e sem febre por 24 horas
(sem uso de antitérmicos) e mediante alta do médico
assistente.
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COMUNICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS 

◦ Os estudantes deverão comunicar ao NAE/setor médico;

◦ Os servidores (técnicos administrativos e docentes) devem
comunicar a sua chefia imediata e à unidade de saúde do
Campus. O atestado deve ser enviado, obrigatoriamente, pelo
aplicativo SouGov.br.
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