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1| introdução
Este protocolo é destinado aos docentes do CTG que ministrarão aulas presenciais na
graduação, no semestre 2020.1, com o intuito de trazer orientações objetivas de como
atuar e proceder durante o semestre letivo, no âmbito de minimizar os riscos de
contaminação associados à COVID-19, tendo como base as orientações da gestão
central da UFPE e das instâncias/organizações de saúde.
É recomendada a leitura dos protocolos de biossegurança dos técnicos e alunos.
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2| PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA
GUIA PARA DOCENTES
2.1 ANTES DE SAIR DE CASA
Certifique-se de que você não possui nenhum sintoma de gripe, perda de olfato,
paladar, dor de garganta, febre, diarreia ou algum outro sintoma que possa ser
relacionado à COVID. Caso apresente algum sintoma: FIQUE EM CASA!;
Se você teve contato com alguém que positivou para COVID, procure orientação
médica;
Leve apenas o MATERIAL NECESSÁRIO. Evite levar bolsa, mochila, computador,
relógio, bijuterias, jóias e mantenha o cabelo preso;
Leve sua GARRAFA COM ÁGUA;
ORGANIZE e LEVE seu kit de biossegurança: máscaras extras (duas por turno);
embalagens para guardar as máscaras usadas, álcool 70% e o protetor facial (para
os que possuem).

2.2 AO SAIR DE CASA
EVITE transporte público, se necessário, evitar horários de pico.
ATENDA as orientações: Uso de máscara, etiqueta respiratória, evitar tocar em
superfícies, evitar tocar nos olhos, boca, nariz e sempre higienizar as mãos com
álcool 70%.
Se possível, evite programar aulas em HORÁRIO DE PICO.

3.3 AO CHEGAR NA UFPE
Ir diretamente para o local destinado para a aula;
RESPEITE as sinalizações e/ou orientações de biossegurança expostas;
NÃO fique nos corredores e/ou áreas comuns;
O uso da máscara é OBRIGATÓRIO em todas as dependências da UFPE;
NÃO cumprimentar as pessoas com as mãos;
Mantenha o DISTANCIAMENTO físico de 1,5 metros;
HIGIENIZE as mãos constantemente;
AFIRA a sua temperatura e HIGIENIZE seu sapato nos tapetes sanitizantes antes de
entrar nos locais de aula;
Antes de entrar na sala, TROQUE a máscara de tecido e guarde-a em embalagem
adequada; HIGIENIZE novamente as mãos;
EVITE o uso dos elevadores. Caso utilize, respeite o limite de capacidade exposto;
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EVITE o contato com as superfícies dos elevadores e corrimão;
HIGIENIZE as mãos ANTES e APÓS utilização dos banheiros.
A utilização dos banheiros deverá ser LIMITADA à capacidade especificada;
MANUSEIE as maçanetas, torneiras, descargas e interruptores de preferência com
auxílio de um papel;
O uso dos bebedouros coletivos é PROIBIDO.

2.4 NA SALA DE AULA/LABORATÓRIO
O professor é o responsável pela liberação de acesso à sala de aula/laboratório a
alunos, monitores ou técnicos que participarão no apoio às disciplinas;
Não permitir o acesso de pessoas estranhas ou alunos que não estejam
matriculados na disciplina;
Os alunos deverão entrar em sala de aula de FORMA GRADUAL, com distanciamento
físico e no horário da disciplina estabelecido no sig@;
Siga as orientações descritas nos protocolos de biossegurança e expostas nos
cartazes;
ORIENTE os alunos da disciplina ou monitores sobre o protocolo de biossegurança
no início de cada aula;
Fiscalize e assegure o cumprimento de aferição de temperatura, higienização das
mãos, sanitização dos sapatos e uso permanente de máscara nos dias de realização
de aula presencial;
NÃO PERMITA a entrada de alunos com sintomas de gripe, febre, dor de cabeça,
tosse, falta de ar, diarreia ou algum outro sintoma que possa estar relacionado à
COVID;
HIGIENIZE as mãos antes de entrar na sala de aula/laboratório;
Priorize a VENTILAÇÃO NATURAL, deixando todas as janelas e portas abertas,
quando possível;
Certifique-se junto ao técnico e/ou funcionário da LIMPEZA se as áreas de
trabalho/bancada encontram-se higienizadas;
Caso seja necessário, oriente os alunos na organização e higienização ANTES e
APÓS o uso de equipamentos e/ou áreas de bancadas;
NÃO COMPARTILHE objetos;
Mantenha o DISTANCIAMENTO físico recomendado;
NÃO MANUSEIE celular, tablets, chaves, bolsas, etc.
NÃO INGERIR alimentos e bebidas;
O uso da máscara é OBRIGATÓRIO durante a aula;
As vestimentas específicas (exemplo: jaleco) utilizadas em laboratório, devem ser
TRANSPORTADAS em embalagens adequadas e levadas para serem LAVADAS após
cada aula;
A utilização do protetor facial não elimina a NECESSIDADE da utilização da máscara;
Reuniões entre professor e aluno devem ser conduzidas EXCLUSIVAMENTE de
forma remota.
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2.5 AO FINALIZAR A AULA
ASSEGURE que os utensílios, equipamentos e bancadas sejam higienizados, por
parte dos usuários;
Certifique-se de que NÃO HÁ aluno na sala;
NÃO será permitido ficar nos corredores e/ou áreas comuns;
O USO da máscara é OBRIGATÓRIO em todas as dependências da UFPE;
HIGIENIZE as mãos constantemente;
PROMOVA as orientações de retorno dos estudantes quanto às questões de
biossegurança;
SIGA as recomendações de biossegurança durante o seu retorno.

2.6 CASO VOCÊ SUSPEITE QUE ESTÁ COM COVID OU MANTEVE CONTATO COM
ALGUÉM POSITIVO À COVID, COMO PROCEDER:
NÃO ir à UFPE;
MANTENHA o isolamento;
Informe IMEDIATAMENTE ao coordenador por e-mail e/ou telefone;
Vá a uma unidade de saúde para obter ORIENTAÇÃO MÉDICA;
Só retorne às atividades após LIBERAÇÃO médica, por meio de atestado ou parecer
médico.

2.7 CASO O ALUNO, TÉCNICO, MONITOR SUSPEITE QUE ESTÁ COM COVID OU
MANTEVE CONTATO COM ALGUÉM POSITIVO À COVID, COMO PROCEDER:
Orientá-lo a não ir à UFPE;
Informe IMEDIATAMENTE ao coordenador por e-mail e/ou telefone;
Orientá-lo a procurar uma unidade de saúde para obter ORIENTAÇÃO MÉDICA, por
meio de atestado;
Só retorne às atividades após LIBERAÇÃO médica, por meio de atestado ou parecer
médico.
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2.8 EM CASO DE ALUNO, TÉCNICO, MONITOR POSITIVO PARA COVID, COMO
PROCEDER:
Orientá-lo a não ir à UFPE;
Informe IMEDIATAMENTE ao coordenador/alunos da turma por e-mail e/ou telefone;
Suspenda as suas aulas em TODAS as disciplinas presenciais e aguarde o período de
isolamento físico recomendado;
Orientá-lo a procurar uma unidade de saúde para obter orientação médica;
Orientá-lo a retornar às atividades, após LIBERAÇÃO médica, por meio de atestado
ou parecer médico;
Oriente os demais alunos, técnicos e monitores a observarem se apresentarão
sintomas nesse período; Em caso de sintomas, procurar unidade de saúde.

2.9 INFORMAÇÃO IMPORTANTE - RESOLUÇÃO 23/2020 CEPE (UFPE)
É importante que os professores que estiverem ministrando disciplinas com atividades
presenciais no semestre 2020.1, busquem alternativas para adaptação ao formato
remoto, nos casos excepcionais, assegurados pela resolução 23/2020 CEPE (UFPE),
conforme conteúdo abaixo:
“Art. 29. São consideradas condições excepcionais para solicitação do
acompanhamento especial durante o período de pandemia da Covid-19, observada a
Resolução nº 06/2014, do então CCEPE, as seguintes situações:
I - estudante que, durante o período acadêmico, desenvolva sintomas da Covid-19
ou outra doença infectocontagiosa; e
II - estudante cujo membro da família resida no mesmo espaço físico e
desenvolva sintomas do Covid-19.
§ 1º Caso ocorram casos de Covid-19 em alguma turma que esteja com
aulas presenciais, o docente e todos os estudantes da turma e/ou do rodízio
da turma deverão ficar afastados das atividades presenciais e devem
participar das aulas de forma remota pelo tempo necessário ao período de
quarentena a ser determinado pela direção de cada centro.
§ 2º Nos casos de substituição de aulas presenciais por remotas ou de
afastamento de estudantes por acompanhamento especial, cabe ao docente
ajustar o plano de ensino para esse estudante ou grupo enquanto durar o
período de quarentena a ser determinado pela direção de centro.”

VERSÃO 1.0/2021

08

3| guia ilustrativo
de biossegurança

VERSÃO 1.0/2021

09

VERSÃO 1.0/2021

10

:

:

VERSÃO 1.0/2021

11

