
RETORNO SEGURO DAS AULAS PRESENCIAIS
UFSJ/CCO

Comissão local para análise das demandas de retorno gradual das atividades presenciais
Dezembro/ 2021



Uso de máscaras 
O uso de máscaras é obrigatório
em todos os ambientes do
Campus, inclusive em áreas
externas.

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!

Máscaras valvuladas não estão
permitidas.



O uso dos elevadores está 
permitido somente para 

portadores de necessidades  
especiais e transporte de cargas

Todos os ambientes possuem 
lixeiras específicas e 

identificadas para o descarte 
de EPIs

Todos os ambientes possuem 
álcool em gel ou líquido 70% 
para  higienização das mãos



Os ventiladores de parede 
/ar condicionados podem 
ser ligados com fluxo de ar 
voltado para as janelas e os 

ventiladores de teto no 
modo exaustão

Colocar as mochilas e 
materiais nos 

escaninhos próximos 
aos laboratórios/salas 

de aula 

Durante as aulas

Portas e janelas devem ser 
mantidas abertas durante o 

uso

Não tomar água dentro 
dos laboratórios/salas 
de aula

Os laboratórios de ensino possuem luvas de procedimento 
disponíveis para a manipulação de materiais, equipamentos e 

peças de uso coletivo durante as aulas práticas

Se o ambiente apresentar 2 
portas, ambas deverão 

permanecer abertas



Durante os intervalos das aulas

• Evitar circulação desnecessária nos corredores.
• Evitar aglomeração.

• Não sentar nas escadas. 



Leve a sua garrafinha!

Os esguichos dos 
bebedouros estão 

bloqueados! 

Não é permitido tomar 
água durante as 

aulas!!!



Rotinas específicas de limpeza e desinfecção de ambientes estão
sendo realizadas por pessoal treinado e segundo Protocolo de
Biossegurança e Conduta da UFSJ para a pandemia de COVID-19.



Qualquer membro da comunidade acadêmica com
sintomas de COVID-19, com diagnóstico confirmado,
com teste positivo ou que tenha tido contato com
potencial contaminado, deve comunicar,
imediatamente, a Comissão local do Campus e
Coordenadoria do respectivo curso a que ele for
vinculado.

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 

https://ensinoremoto.ufsj.edu.br/retorno-das-atividades-presenciais/

https://ufsj.edu.br/comitecovid/protocolo_de_biosseguranca.php


