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PROTOCOLO DE RETORNO DAS  

ATIVIDADES 
ACADÊMICAS

COMITÊ DE BIOSSEGURANÇA

Comissão responsável pelos estudos e recomendações de 
ações de biossegurança e de infraestrutura na Uepa:



ADEQUAÇÃO
DE AMBIENTE
ACADÊMICO



REGRAS GERAIS:

• Distanciamento social obrigatório mínimo entre as 

pessoas de 1,5 m em todos os ambientes internos de 

acordo com as normas da Organização Mundial de 

Saúde;

•  Manter a etiqueta respiratória*
•  Demarcar áreas de fluxo garantindo o distanciamento;

•  Evitar aglomeração nos corredores, passarelas, esca-

das, elevador, pátios, áreas de convivência, recepções, 

de modo geral, áreas comuns;

•  Os bebedouros de pressão serão todos lacrados e 

será obrigatória a utilização de squeeze;

•  Objeto de uso pessoal (material escolar deve ser iden-

tificado e higienizado constantemente) não permitindo 

o compartilhamento;

•  Proteção dos teclados e mouses com insufilme;

•  Reforço de limpeza nos locais mais expostos ao toque 

das mãos;

•  Sempre que possível manter as portas abertas;

•  Uso obrigatório de máscara em todos os ambientes 

universitários;

•  Recomendável a utilização de cabelos presos e 

barbas aparadas;

•  Redução de uso de acessórios e adereços.

*A etiqueta respiratória consiste em caso de tosse, coriza nasal ter os 
seguintes comportamentos: a)  cobrir a boca e nariz com um lenço de 
papel quando tossir ou espirrar; b) caso não tenha disponível lenço 
descartável, tossir ou espirrar no antebraço; c) higienizar as mãos com 
frequência e sempre após tossir ou espirrar.
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1. SALA DE AULA 

•  Distanciamento obrigatório entre os discentes 

e docentes de pelo menos 1,5 m;

•  Assegurar a alternância entre carteiras;

•  Objeto de uso pessoal (material escolar deve 

ser identificado e higienizado constantemente) 

não permitindo o compartilhamento;

•  Uso obrigatório de máscara de tecido dupla 

face;

•  Colocar em cada ambiente sinal indicativo de 

número máximo de pessoas permitidas;

•  Organização do fluxo de entrada e saída da sala 

de aula;

•  Proibição de consumo de alimentos em sala de 

aula;

•  Recomendável que o discente permaneça so-

mente na sua sala de aula;

•  Evitar aglomerado na porta da sala de aula;

•  Proibição de remoção ou adição de carteiras;
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2. LABORATÓRIOS 

•  Distanciamento obrigatório entre os discentes 

e docentes de pelo menos 1,5 m;

•  Por medida de Biossegurança nesse primeiro 

momento os laboratórios estarão fechados para 

aulas. Os laboratórios serão liberados somente 

para pesquisas individuais e com agendamento; 

• A higienização dos equipamentos/instrumentos 

(proibição de uso de instrumentos de sopro);

•  Objeto de uso pessoal (material escolar deve 

ser identificado e higienizado constantemente) 

não permitindo o compartilhamento; 

•  Uso obrigatório de máscara de tecido dupla 

face;

•  Colocar em cada ambiente sinal indicativo de 

número máximo de pessoas permitidas;

•  Proibição de consumo de alimentos nos labo-

ratórios;

•  Evitar aglomerados na porta do laboratório;
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3. BIBLIOTECA  

•  Distanciamento obrigatório entre os frequentado-

res de pelo menos 1,5 m;

•  Sinalização de entrada e saída;

• Desativação das catracas de controle de acesso;

•  Assegurar a alternância e distanciamento entre as 

mesas de estudos e cadeiras, com no mínimo 1,5m;

•  O empréstimo será permitido, no entanto, o livro 

só poderá ser novamente emprestado depois de 48 

horas;

•  Cada mesa deverá ter no máximo duas cadeiras;

•  A utilização dos espaços individuais deverá ser 

feita por agendamento e com permanência máxima 

de duas horas;

•  Uso obrigatório de máscara de tecido dupla face;

• Colocar em cada ambiente sinal indicativo de 

número máximo de pessoas permitidas;

•  Proibição de consumo de alimentos na biblioteca;

•  Evitar aglomerado na porta da biblioteca;

•  O manuseio dos livros será feito com utilização de 

luvas plásticas;
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4.  RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO,
LANCHONETE E CANTINA  

•  Controle de acesso de pessoas, mantendo a lotação 

máxima de 40% da capacidade do espaço, contemplando 

somente pessoas sentadas;

•  Distância mínima de 2m entre mesas, limitadas ao 

número de 4 cadeiras;

•  Oferecer alimentos prontos, devidamente protegidos e 

embalados  para  consumo  ou  realizar  as  seguintes      

adaptações: providenciar anteparo de acrílico em cima da 

bancada aquecida onde os alimentos estão expostos e 

um único profissional devidamente paramentado deverá 

servir as refeições; 

•  Fazer demarcação de distanciamento de 1,5 m no 

balcão de acesso à alimentação e local de pagamento;

•  Manter a distância mínima de 1,5 m entre pessoas nas 

filas de acesso ao restaurante, balcões e local de paga-

mento;

•  Tempo de permanência máxima de 20 minutos por 

usuário; 

• Não permitir pessoas transitando nas áreas comuns sem 

máscaras;

•  Restringir o acesso de pessoa externa à Universidade;

•  Proibição de uso de celular principalmente em am-

bientes fechados;

•  A cada troca de usuário, realizar desinfecção das mesas 

e cadeiras com álcool 70% ou outro desinfetante apro-

priado para o uso;
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5.  ESPAÇOS DE COPIADORAS

  

• Distanciamento obrigatório entre os frequentadores de 

pelo menos 1,5 m;

• Uso obrigatório de máscara de tecido dupla face;

• Colocar em cada ambiente sinal indicativo de número 

máximo de pessoas permitidas;

• Evitar aglomerados na porta da copiadora;

• O manuseio dos livros, artigos e similares será feito 

com utilização de luvas plásticas;

• Proteção dos teclados e mouses com insufilme;

• Dispensadores de álcool gel nos espaços internos;

• Criação de barreiras físicas com atendimento ao públi-

co e/ou uso de face shield pelos funcionários;

Obs.: A responsabilidade do cumprimento das regras será 

do locatário dos espaços de alimentação e copiadoras 

sendo a Universidade responsável pela fiscalização. 
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6.  CENTRO ACADÊMICO/
DIRETÓRIO ACADÊMICO
  

•  Distanciamento obrigatório entre os discentes de 

pelo menos 1,5 m;

•  Higienização das salas e equipamentos será de 

acordo com o Protocolo de Biossegurança da Universi-

dade. A limpeza dos espaços dos centros e diretórios 

acadêmicos será feita pelo serviço de limpeza da Uni-

versidade;

•   Uso obrigatório de máscara de tecido dupla face;

•   Colocar em cada ambiente sinal indicativo de número 

máximo de pessoas permitidas;

•   Proibição de consumo de alimentos;

•  Evitar aglomerados na porta do centro acadêmico e 

diretório acadêmico;

•  Quando necessário privilegiar as reuniões por    

teleconferência e, caso as presenciais forem 

necessárias, manter o distanciamento mínimo de 1,5 m e 

número reduzido de pessoas;
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7.  ÁREAS ESPORTIVAS E AFINS
  

•   As áreas destinadas às práticas esportivas individuais 

quando liberadas deverão ser mantidas as regras de se-

gurança.

•   As áreas destinadas às práticas esportivas coletivas 

estão suspensas;

•   Distanciamento obrigatório de pelo menos 1,5 m;

•   Uso obrigatório de máscara de tecido dupla face;

•   Colocar em cada ambiente sinal indicativo de número 

máximo de pessoas permitidas;

•   Proibição de consumo de alimentos;
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8.  ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
  



9. BANHEIROS

•   Banheiros coletivos: permitido somente uma pessoa 

por vez;

•   Sinalizar na porta do banheiro local de espera;

•   Procedimentos obrigatórios no interior do banheiro:

- Lavar bem as mãos logo ao entrar;

- Fechar o registro da torneira com o papel toalha;

- Não acionar diretamente com as mãos a válvula do 

mictório ou do vaso sanitário, usar o papel higiênico 

como proteção;

- Ao sair fazer o mesmo procedimento da entrada;

- Disponibilizar dispensadores de álcool em gel próximo 

ao banheiro;

- Passar álcool gel ao sair do banheiro;

•   Protocolo de limpeza:

- Promover a capacitação dos servidores da limpeza;

- Aumentar a frequência de higienização em maçane-

tas, interruptores, válvulas e registros das torneiras, 

mictórios, vasos sanitários, portas e trincos das portas. 
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10.  ELEVADOR/PLATAFORMA

•  Tornar o uso exclusivo para pessoas com deficiência 

ou com dificuldades de locomoção;

•  Disponibilizar um dispensador de álcool em gel  

próximo a entrada do elevador;

•  Permitir somente uma pessoa por vez ou caso seja 

necessário um acompanhante;

•  A ocupação deve ser limitada a 50% da capacidade;

• O piso deve ser demarcado de forma que os usuários 

fiquem de frente para a parede do elevador;

•  Uso exclusivo para atividades acadêmicas (aulas) 

com o objetivo de manter o distanciamento entre os 

discentes. Respeitando as regras de segurança;
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11.  TEATRO, AUDITÓRIOS E 
GINÁSIOS



12. EPIs

•   Sala de aula teórica: máscaras de tecido para dis-

centes e docentes.

•   Aulas práticas sem exposição a risco biológico: uti-

lização de máscara dupla face para discentes e do-

centes;

•   Aulas práticas com pacientes: máscaras N95 para 

discentes e docentes. A face shield deve ser utilizada 

em práticas cirúrgicas.

•   Aulas práticas em ambientes não controlados pela 

UEPA: os discentes e docentes seguirão o protocolo de 

segurança dos referidos locais.
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ACOMPANHAMENTO
DA SAÚDE DO DISCENTE



•   Monitoramento da saúde com avaliação permanente a 

partir de teleatendimento;

•   Fazer o treinamento adequado do uso, higienização e des-

cartes corretos do EPI;

•   O cuidado com a saúde mental do discente em virtude dos 

aspectos da pandemia será realizado através de teleatendi-

mento psicológico.

•   O discente que tiver contato com paciente de Covid-19 ou 

com sintomas suspeitos, a saber: tosse, febre, dor de cabeça, 

falta de ar, dor no corpo (no peito e nas costas), perda de 

olfato sem febre, sintomas digestivos como náuseas, vômito, 

diarreia não deverá comparecer à Universidade, sendo 

obrigatório informar a coordenação de curso;

• Recomenda-se que discentes e servidores que 

apresentarem manifestações clínicas suspeitas de Covid-19 

sejam atendidos em sala de acolhimento para as primeiras 

orientações e posterior encaminhamento a uma unidade de 

saúde;

•   Discentes com sintomas suspeitos ou diagnosticados com 

Covid-19 devem ser afastados por um período mínimo de 14 

dias sem prejuízo das suas atividades acadêmicas;

•   Em caso de hospitalização do discente em função de sus-

peita de Covid-19 um familiar entrará em contato com a coor-

denação de curso que deverá informar o Comitê de Biosse-

gurança para as providências cabíveis.

 

Obs.: Esse protocolo poderá sofrer mudanças de acordo com 

as orientações sanitárias municipais, estadual e federal.

PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 


