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Documentos norteadores para o retorno presencial:

Resolução nº 23, de 22 de novembro de 2021 do CONSU/UFSJ, que aprova o plano de
retorno
Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/covid19/
Res023Consu2021_Aprova_Plano%20Retorno%20Gradual_versao%202%20-
%20segunda%20revisao%20final.pdf

Protocolo de Biossegurança e Conduta da UFSJ
Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/covid19/
Protocolo%20de%20Biosseguranca%20e%20Conduta%20da%20UFSJ%20para%20a%20Pandemia%
20de%20COVID-19%2025%20jan%202022.pdf

Comissão local para análise das demandas de retorno gradual das atividades
presenciais
https://ufsj.edu.br/cco/retorno_seguro_e_gradual.php



O protocolo de biossegurança e o plano de retorno
da UFSJ estão baseados em 5 pilares, são eles:

• Uso universal e correto da máscara, cobrindo boca e nariz;
• Lavagem e/ou higienização constante das mãos e etiqueta

respiratória;
• Limpeza e manutenção das instalações;
• Rastreamento de contato com contaminados, além de

isolamento e quarentena nos casos indicados;
• Vacina com distribuição ampla e gratuita a toda comunidade

acadêmica.



1) Distanciamento em salas de aulas e laboratórios:
De acordo com as evidências científicas e conforme protocolo
vigente, não há mais obrigatoriedade de distanciamento.

2) Existe exigência do tipo específico de máscara?
Segundo a Resolução n. 23 CONSU/UFSJ não existe exigência do
tipo específico de máscaras. Entretanto, recomendamos a utilização
de máscaras PFF2 OU N95 OU a utilização de máscara cirúrgica
com sobreposição de máscara de tecido para melhor proteção.

Leve sempre uma máscara adicional para as aulas!



3) Orientação caso o aluno se recuse a utilizar a máscara.
O professor deve solicitar o uso da máscara corretamente pelo
aluno, caso haja recusa a aula poderá ser encerrada sob pena de
exclusão da inscrição na disciplina. Qualquer intercorrência deve ser
comunicada imediatamente para a respectiva coordenação de curso.

4) A máscara deve ser utilizada mesmo se no município
não houver mais a obrigatoriedade de uso da mesma?
Sim. O protocolo de Biossegurança da UFSJ preconiza o uso de
máscara em todos os ambientes da instituição, inclusive em áreas
externas. Sendo assim, o uso da máscara continua obrigatório
dentro da UFSJ.



5) Haverá aferição de temperatura?
Segundo protocolos vigentes não ocorrerá mais aferição de temperatura.

6) Como será a utilização dos elevadores?
Estarão liberados, porém a sua utilização deverá ser evitada, tendo
preferência o uso de pessoas com dificuldade de locomoção e para o
transporte de cargas.

7) Como será realizada a limpeza dos ambientes e
laboratórios?
A limpeza seguirá o planejamento de rotina do Campus.



8) Como será a utilização dos bebedouros?
Os esquichos estão bloqueados e, por isso, você deve trazer sua garrafinha
para utilizar a torneira.

Não é permitido tomar água durante as aulas!

9) O uso de ventiladores e aparelhos de ar condicionado estão
permitidos?
Sim, porém é recomendado que portas e/ou janelas sejam mantidos abertos
para maior circulação do ar.



10) O que fazer caso um aluno apresente sintomas e/ou
teste positivo para Covid-19?
Ao apresentar qualquer sinal de suspeita e/ou positivar para
Covid-19, o aluno deve se afastar das atividades presenciais e
comunicar imediatamente a coordenação do curso para que a
mesma possa fazer a notificação à Comissão de retorno (via
formulário específico de cada Campus) e seguir as recomendações
do Protocolo de Biossegurança.

11) Qual conduta o servidor ou terceirizado deve ter em
caso de suspeita e/ou teste positivo para Covid-19?
A conduta é a mesma dos alunos. Apenas a notificação que deve
ser feita ao chefe imediato para que este possa fazer a notificação à
Comissão de retorno.



12) O Campus poderá receber visitantes para
atividades de extensão?
As atividades de extensão estão autorizadas,  o coordenador
do evento deverá solicitar comprovante vacinal e informar sobre
as medidas apresentadas no protocolo de biossegurança.



Ações desenvolvidas no CCO:

• Instalação de álcool em gel em locais estratégicos;
• Instalação de lixeiras com tampa acionada em pedal;
• Orientação às Equipes de Portaria, Vigilância e Limpeza.



Os insumos necessários para limpeza e higienização das bancadas e
materiais utilizados nos laboratórios durante as aulas práticas estão
sendo fornecidos e podem ser solicitados ao setor de almoxarifado pelo
e-mail: almoxarifado.cco@ufsj.edu.br

Dúvidas: comissaocco.retornogradual@ufsj.edu.br

Página da comissão: https://ufsj.edu.br/cco/retorno_seguro_e_gradual.
php



Desejamos um retorno seguro e
agradável a todos!


