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1. Contextualização 
 

Em novembro de 2019 um surto de doença respiratória foi detectado na 

cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Em 31 de 

dezembro do mesmo ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada 

pelas autoridades chinesas sobre uma nova variante de coronavírus que não havia 

sido identificada antes em seres humanos (OPAS/OMS, 2020). 

Em dois meses foram confirmados milhares de casos da doença, que 

resultaram em inúmeros óbitos, sendo declarado em janeiro de 2020 pela OMS 

que o surto do novo coronavírus constituía-se uma Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional (ESPII) (OPAS/OMS, 2020). 

Conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional (RSI), a ESPII é 

considerada o mais alto nível de alerta da Organização, por ser “um evento 

extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países 

devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma 

resposta internacional coordenada e imediata” (WHO, 2016). 

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como 

uma pandemia, reconhecendo que a doença se fazia presente em vários países e 

regiões do mundo, empreendendo enormes esforços para conter o surto e reduzir 

a letalidade, visto, destaque pela rapidez de disseminação, a severidade e as 

dificuldades para contenção (OPAS/OMS, 2020). 

No Brasil, em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus (COE COVID-19), 

estratégia prevista no Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde 

Pública do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020a). 

O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro 

de 2020. Tratava-se de um homem idoso residente em São Paulo/SP, que havia 

retornado de viagem à Itália. Em 17 de março de 2020, ocorreu o primeiro óbito 
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pela doença no país. Em 20 de março de 2020, por meio da Portaria n.º 454 do 

Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde (GM/MS) foi reconhecida a 

transmissão comunitária do SARS-CoV-2 em todo o território nacional 

(OLIVEIRA et al., 2020; BRASIL, 2020b). 

No Estado de Mato Grosso, registrou-se o primeiro caso confirmado de 

COVID-19 em 19 de março de 2020, sendo este um morador da capital Cuiabá. A 

Secretaria de Estado de Saúde confirmou o caso por meio do resultado de teste 

realizado pelo Laboratório Central do Estado (LACEN-MT). Em 3 de abril de 

2020, o estado registrava a primeira morte em decorrência do novo coronavírus, 

um homem de 54 anos morador do município de Lucas do Rio Verde, portador de 

hipertensão e diabetes (MATO GROSSO, 2020). 

Em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou no dia 17 de 

março de 2020 o primeiro caso de COVID-19 na cidade. A paciente era uma 

mulher de 59 anos que estava internada na rede privada de saúde. A primeira morte 

por infecção pelo SARS-CoV-2 ocorreu em 8 de abril de 2020, um homem idoso 

de 72 anos, portador de câncer e classificado no grupo de pacientes em risco 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 2020a). 

Segundo dados epidemiológicos sobre a COVID-19 da OMS até 22 de 

novembro de 2020, o número cumulativo de casos confirmados globalmente 

atingiu 57.822.183, incluindo 1.377.395 mortes. Neste mesmo período foram 

confirmados no Brasil 6.020.164 casos e 168.613 mortes (OMS, 2020).  

No estado de Mato Grosso, a atualização dos dados sobre a COVID-19 

registrou em 22 de novembro de 2020 o número de 154.924 casos confirmados, 

sendo 154.387 recuperados e 4.089 mortes. Na mesma data, atingiu-se 15% de 

taxa de ocupação de leitos clínicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e 33,5% 

de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO, 2020). 

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de 

Rondonópolis-MT apresentou dados atualizados em 19 de novembro de 2020 
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registrando no município 12.577 casos confirmados, com 11.789 recuperados e 

367 óbitos (PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 2020b). 

Diante do cenário de intensas mudanças provocado pela pandemia, nos 

diversos espaços sociais se fez necessário uma reestruturação nas maneiras de 

conduzir os processos de trabalho de mais de uma centena de países pelo mundo. 

O impacto gerado na área da educação, tanto para estudantes quanto para as 

instituições de ensino, ordenou a necessidade de discussão e criação de 

dispositivos legais que balizassem o novo processo educacional no Brasil. 

Neste contexto, o Ministério da Educação em 17 de março de 2020 institui a 

Portaria nº 343 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia por SARS-CoV-2. Nesta, 

em seu art. 1º autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por 

instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino (BRASIL, 

2020c).  

Em 20 de março de 2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Educação veio 

dispor sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à 

pandemia, autorizando em seu art. 1 º aos alunos regularmente matriculados nos 

dois últimos anos do curso de medicina, e do último ano dos cursos de 

enfermagem, farmácia e fisioterapia do sistema federal de ensino, em caráter 

excepcional, a possibilidade de realizar o estágio curricular obrigatório, enquanto 

durar a situação de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 

(BRASIL, 2020d). 

Ademais, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 492, de 23 de março 

de 2020, instituiu a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo" voltada aos alunos 

dos cursos da área de saúde, com o objetivo de otimizar a disponibilização de 

serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para contenção da 

pandemia, de forma integrada com as atividades de graduação na área da saúde, 
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sendo estas executadas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 

decorrente da COVID-19 (BRASIL, 2020e). 

Ainda, a Lei nº 14.040/2020 em seu parágrafo 1 do art. 3º permite o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos 

conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da 

informação e comunicação, para fins de integralização da carga horária exigida 

(BRASIL, 2020f). 

Em consonância com a legislação brasileira, algumas resoluções foram 

instituídas no âmbito da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) a fim de  

determinar a execução das atividades administrativo-acadêmicas, enquanto durar 

a situação de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, a saber: 

 

Resolução CONSUNI nº 03, 
de 06 de abril de 2020 

Dispõe sobre a alteração da data de início do período 
letivo 2020/1 para os cursos de graduação presenciais 
da Universidade Federal de Rondonópolis e sobre a 
suspensão das atividades de ensino presenciais dos 
cursos de pós-graduação, aprovados pela Resolução 
Consepe nº 4, de 27 de janeiro de 2020. 

Resolução CONSUNI nº 04, 
de 06 de abril de 2020 

Dispõe sobre a autorização, excepcionalmente, de 
antecipação da Colação de Grau de discentes que 
estejam no último período dos cursos de Medicina e 
Enfermagem, no âmbito da Universidade Federal de 
Rondonópolis, em virtude da situação decorrente do 
Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19). 

Resolução CONSUNI nº 05, 
de 06 de abril de 2020 

Estabelece critérios para Colação de Grau Especial 
em virtude da situação decorrente do Coronavírus 
(SARS-CoV-2/COVID-19). 

Resolução CONSUNI nº 09, 
de 04 de maio de 2020 

Dispõe sobre a suspensão das atividades de ensino 
presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação, 
aprovados pela Resolução CONSEPE/UFMT nº 4, de 
27 de janeiro de 2020. 



 
 

Plano de Contingência para Retorno às Atividades Administrativas Presenciais 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 11/2020 

9 

Prevenção COVID-19 
“Cada gesto conta na luta contra o coronavírus” 

CEC / CSQV-PROGEP 

Resolução CONSUNI nº 12, 
de 25 de maio de 2020 

Dispõe sobre criação do Calendário Letivo Especial 
2020/UFR, em caráter excepcional e temporário, com 
o desenvolvimento de estratégias de ensino-
aprendizagem e de extensão por meio de Tecnologias 
da Informação e Comunicação. 

Resolução CONSUNI nº 18, 
de 31 de agosto de 2020 

Dispõe sobre a criação do Calendário Letivo 2020/1 
da Universidade Federal de Rondonópolis, em caráter 
excepcional e temporário, com o desenvolvimento de 
estratégias de ensino-aprendizagem por meio de 
recursos educacionais digitais, tecnologias de 
informação e comunicação. 

 
Considerando a dinamicidade do cenário da pandemia, assim como a 

evidente necessidade de distanciamento social prolongado e por tempo 

indeterminado, a UFR por meio do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

estruturou-se enquanto grupo de trabalho para estudar e construir Protocolos de 

Biossegurança que buscam orientar o retorno das atividades institucionais 

garantindo, para isso, a segurança sanitária de seus estudantes, servidores e agentes 

públicos. 

Desde o mês de março do ano de 2020, a UFR adotou o desenvolvimento do 

trabalho administrativo e acadêmico de forma remota, a partir das recomendações 

da OMS, Ministério da Educação, e da Secretaria Municipal de Saúde. Durante 

este período, o Comitê de Enfrentamento da COVID-19 desta instituição vem se 

reunindo por meio de encontros virtuais e, com base nas evidências científicas 

disponíveis, torna-se necessário iniciar o planejamento da retomada de atividades 

administrativas de modo presencial. 

Sendo assim, o resultado dos estudos e a síntese das discussões que 

aconteceram por meio do comitê levaram a produção deste documento orientativo 

que teve como princípios fundamentais o cuidado com a preservação da vida e da 

saúde, a garantia da segurança e bem-estar da comunidade universitária e a 

promoção de um melhor gerenciamento dos riscos frente aos dados 

epidemiológicos e progresso da COVID-19. 
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2. Caracterização da Doença 
 

2.1 Agente Etiológico (SARS-CoV-2) 
 

As infecções respiratórias agudas são causas importantes de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo, sendo ocasionadas predominantemente por 

etiologia viral. Os coronavírus pertencem a uma família de vírus que causam 

doenças que variam desde o resfriado comum até doenças mais graves. Em 

dezembro de 2019, um novo coronavírus foi identificado em Wuhan, China, 

quando um grupo de pacientes foi diagnosticado com quadro de pneumonia com 

causa desconhecida. Posteriormente, houve a identificação do SARS-CoV-2 como 

agente etiológico, este quadro clínico foi denominado COVID-19. 

Os coronavírus têm o maior genoma entre os vírus de RNA, são envelopados, 

com RNA fita simples de polaridade positiva, e podem causar doenças com 

acometimento respiratório, gastrointestinal e neurológico em humanos e em outros 

animais (p. ex. cães, gatos, gado, porcos e aves). O primeiro coronavírus descrito 

como causador de uma síndrome respiratória aguda severa (SARS-CoV) tem sua 

origem provável em Foshan, China, e resultou na pandemia de SARS-CoV de 

2002 a 2003 (ZHONG et al, 2013). O segundo coronavírus relacionado a doença 

respiratória grave, o MERS-CoV, emergiu e teve origem na península arábica em 

2012 (ZAKI et al, 2012). O SARS-CoV-2 é o terceiro coronavírus descrito como 

causador de síndrome respiratória aguda severa em humanos nas últimas duas 

décadas (ZHU et al, 2019). 

 

2.2 Fatores Epidemiológicos 
 

A transmissão do SARS-CoV-2 acontece de uma pessoa doente para outra 

por meio de gotículas respiratórias eliminadas ao tossir, espirrar ou falar, por meio 

de contato direto ou próximo, especialmente através das mãos não higienizadas e 

pelo contato com objetos ou superfícies contaminadas (BRASIL, 2020g). 
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Nos estágios iniciais, o SARS-CoV-2 infecta principalmente células 

epiteliais nasais, brônquicas e pulmonares. A infecção evolui para edema tecidual 

com exacerbado processo inflamatório (XU et al, 2020). O infiltrado inflamatório 

leva ao aparecimento da opacidade em vidro fosco na imagem de tomografia 

computadorizada. As lesões pulmonares decorrentes da inflamação promovem a 

falha da oxigenação tecidual e a dispnéia características da COVID-19 (VAN DE 

VEENDORK et al, 2020). 

A média do período de incubação para a COVID-19 é de aproximadamente 

5 dias (2 a 7 dias) (LAUER et al, 2020). Estudos apontam que uma pessoa 

infectada pelo vírus SARS-CoV-2 pode transmitir a doença durante o período 

sintomático, que pode ser de 2 a 14 dias, em geral de 5 dias, a partir da infecção, 

mas também sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento 

de sinais e sintomas. Ainda há controvérsias acerca da transmissão do vírus por 

pessoas assintomáticas (BRASIL, 2020g). Aproximadamente 97,5% dos 

indivíduos sintomáticos manifestam os sintomas aproximadamente até 11,5 dias 

(GARG et al, 2020). 

Com relação ao tempo de excreção do vírus, a pesquisa estima que seja de 

20 dias em média nos sobreviventes da COVID-19, com variação de 8 a 37 dias. 

Também sugere que pacientes em estado grave disseminam o vírus por mais tempo 

do que o esperado (SHI et al, 2020). 

 

2.3 Descrição dos Principais Sintomas 
 

Geralmente, o paciente com COVID-19 apresenta quadro de síndrome gripal 

(SG), podendo evoluir para síndrome respiratória aguda grave (SRAG) (BRASIL, 

2020h). Os sintomas mais comuns em pacientes hospitalizados incluem febre, 

tosse seca, respiração curta, fadiga, mialgia, náusea/vômito ou diarreia, dor de 

cabeça, fraqueza e rinorréia. Anosmia ou ageusia podem ser os únicos sintomas 

presentes em aproximadamente 3% dos indivíduos com COVID-19 (MAO et al, 

2020). 
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2.4 Descrição dos Principais Fatores de Risco 
 

A prevalência de doenças crônicas é um importante fator de risco a ser 

considerado na análise da mortalidade relacionada à COVID-19. Estudos têm 

demonstrado que apesar das doenças graves poderem ocorrer em indivíduos 

saudáveis de qualquer idade, tanto a gravidade da doença quanto o risco de morte 

são maiores em pacientes com idade avançada ou comorbidades médicas 

subjacentes (ZHOU et al, 2020). 

Comorbidades que foram associadas a doenças respiratórias graves e 

mortalidade incluem doenças cardiovasculares, Diabetes mellitus, Hipertensão, 

Doença pulmonar crônica, Câncer, Doença renal crônica, entre outras. 

As complicações associadas à COVID-19 incluem disfunção do coração, 

cérebro, fígado, rim e no sistema de coagulação (BRASIL, 2020h; CHEN et al, 

2020; HENDREN et al, 2020; MIDDELDORP et al, 2020). 

 

2.5 Principais Métodos de Diagnóstico 
 

O diagnóstico pode ser feito por investigação clínico-epidemiológica, 

anamnese e exame físico adequado ao paciente, caso este apresente sinais e 

sintomas característicos da COVID-19. Deve-se considerar o histórico de contato 

próximo ou domiciliar nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e 

sintomas com pessoas já confirmadas para COVID-19 (BRASIL, 2020h). 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado tanto por testes de biologia 

molecular (RT-qPCR), como pelos testes imunológicos (sorologia) 

(SETHURAMAN et al, 2020) mais comumente usados, incluindo ELISA, 

Imunofluorescência direta e indireta, quimioluminescência e os 

imunocromatográficos (testes rápidos). 

A metodologia considerada padrão ouro no diagnóstico laboratorial da 

COVID-19 na fase aguda é a RT-qPCR, teste para a detecção do RNA de SARS-

CoV-2, permite identificar a presença do vírus em amostras coletadas da 
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nasofaringe até o 8º dia de início dos sintomas. A amostra deve ser coletada, de 

preferência, entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas (BRASIL, 2020h). 

Os testes imunológicos (ELISA, teste rápido, CLIA e ECLIA) para detecção 

de anticorpos IgM, IgA e/ou IgG verificam a resposta imunológica do indivíduo 

em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença ativa ou 

pregressa, por isso são indicados a partir do 8º dia do início dos sintomas. 

Apresentam heterogeneidade nos valores de sensibilidade e especificidade, porém 

os testes baseados nos métodos ELISA e quimioluminescência apresentam 

desempenho analítico superior aos testes imunocromatográficos (rápidos). Testes 

por imunofluorescência direta ou indireta podem ser aplicados e alguns 

exemplares já foram autorizados também, entretanto parâmetros importantes de 

validação ainda precisam de estudos maiores para serem auferidos (BRASIL, 

2020h). 

Teste imunocromatográfico para pesquisa de antígeno viral em amostras do 

trato respiratório superior: Os testes com pesquisa de antígenos do SARS-CoV-2 

podem ser utilizados para diagnóstico na fase aguda da doença (janela do 2º ao 7º 

dia após início dos sintomas), porém ainda não possuem sensibilidade e 

especificidade desejada (BRASIL, 2020h). 

Quanto aos achados de imagem, indivíduos com COVID-19 apresentam 

infiltrados bilaterais de lobo inferior na imagem radiográfica do tórax. Por 

tomografia computadorizada do tórax bilateral, periférica e do lobo inferior, são 

observadas opacidades em vidro fosco e/ou consolidação (BERNHEIM, et al 

2020; SHI et al, 2020). 

 

3. Classificação Epidemiológica da Secretaria 
Estadual de Saúde/MT 

 

Em 12 de junho de 2020 o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 522/2020, instituiu a classificação de risco de disseminação da COVID-

19 nos municípios e atualizou as diretrizes de medidas restritivas para prevenção 

da disseminação da doença. A classificação de risco é baseada em uma matriz e 
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leva em consideração a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID-19 (TOL) e a 

taxa de crescimento da contaminação (TCC). 

A TOL é calculada utilizando a relação entre o número de leitos efetivamente 

disponíveis para os pacientes de COVID-19 no sistema único de Saúde (SUS), 

sejam estes federais, estaduais ou municipais e a efetiva ocupação destes por 

pacientes acometidos pela doença. Já a TCC é obtida pela razão entre número de 

casos nos últimos 7 dias e pelo total de casos anterior aos 7 dias de acordo com os 

boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso (SES-MT). A partir destes valores é montada uma matriz (figura 1) e os 

municípios são classificados em: Baixo (verde), Moderado (amarelo), Alto 

(laranja) e Muito alto risco (vermelho) de contágio. 

Tabela 1. Matriz de risco COVID-19. Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MT. 

Taxa de 
Ocupação UTI 

(TOL) 

Taxa de Crescimento da Contaminação (TCC) 

< 20% 21 % a 40% 41% a 100% > 100% 

< 60% BAIXO BAIXO MODERADO ALTO 

60% à 80% BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO 

> 80% MODERADO ALTO MUITO ALTO MUITO ALTO 

A partir da classificação de risco, o decreto estadual apresenta as medidas de 

prevenção e contenção a serem adotadas por cada município. No nível mais baixo, 

verde, estão autorizadas todas as atividades desde que mantidas as medidas de 

prevenção preconizadas pelos órgãos de saúde, como a utilização mandatória de 

máscaras, utilização de agentes sanitizantes para as mãos, isolamento domiciliar 

dos indivíduos infectados, evitar reuniões e aglomerações, dentre outras. Já o nível 

amarelo, preconiza todas as medidas anteriores, além da suspensão de aulas em 

escolas e universidades e quarentena domiciliar de indivíduos maiores de 60 anos 

e grupos de risco. A classificação laranja sugere, além das medidas já 

mencionadas, a proibição de atividades que causem aglomerações, incentivo à 

quarentena voluntária e a proibição do atendimento presencial em órgãos públicos. 

Por fim, o nível vermelho, implementa a quarentena obrigatória no território do 
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município e manutenção apenas dos serviços essenciais (decreto Federal nº 10.282, 

de 20 de março de 2020). 

 

4. Critérios para Retorno 

 

A proposta de retorno das atividades da UFR adota como balizadores para a 

retomada das atividades a Classificação de disseminação da COVID-19 

implementada pelo Governo Estadual de Mato Grosso. 

Além desta classificação são levados em conta também os decretos 

municipais para prevenção da disseminação da doença e os decretos do Ministério 

da Educação que autorizam o retorno das atividades administrativas presenciais. 

A partir destas informações, propõe-se: 

Tabela 2. Autorizações/Limites de Ocupação por Atividade/Setor. 

Setor/Atividade 
Autorizações/Limites de Ocupação1 

Verde Amarela Laranja Vermelha 

1 Reitoria Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Presencial 
25% 

Presencial 
emergências2 

2 Pró-Reitorias Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Presencial 
25% 

Apenas 
remoto 

3 Direções Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

4 Coordenações Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

5 Secretarias Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

6 Registro Escolar Presencial 
100% 

Presencial 
50% - Sem 
atendimento 

externo 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

7 Biblioteca Presencial 
100% 

Presencial 
50% - Sem 
atendimento 

externo 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

8 Prefeitura Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Presencial 
25% 

Apenas 
remoto 

9 Laboratórios de Pesquisa Presencial 
100% 

Presencial 
75% 

Presencial 
25% 

Atividades 
suspensas 
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10 Laboratórios Didáticos Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

11 Laboratórios de Informática Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

12 Bancas de Seletivo/Concurso Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

13 Estágio Curricular – Externo3 Autorizadas Autorizadas Autorizadas Atividades 
suspensas 

14 Processos Seletivos Pós-
graduação 

Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

15 Práticas Esportivas Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

16 Eventos Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

17 Centros acadêmicos Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

18 Auditório Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

19 Espaços de Alimentação Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

20 Salas de Trabalho Docente Presencial 
100% 

Presencial 
75% 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

21 Almoxarifado Presencial 
100% 

Presencial 
75% 

Presencial 
50% 

Presencial 
Emergências2 

22 Serviço de Transporte Presencial 
100% 

Presencial 
75% 

Presencial 
Emergências² 

Presencial 
Emergências2 

23 Serviço de Manutenção Presencial 
100% 

Presencial 
75% 

Presencial 
Emergências² 

Presencial 
Emergências2 

24 Serviços de TI Presencial 
100% 

Presencial 
75% 

Presencial 
Emergências² 

Presencial 
Emergências2 

25 Reuniões4 Presencial 
50% 

Presencial 
25% 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

26 Laboratório Diagnóstico 
COVID-19 

Presencial 
100% 

Presencial 
100% 

Presencial 
100% 

Presencial 
100% 

27 CELIG Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

28 CEPRAPSI Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

Apenas 
remoto 

29 NEATI Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

Atividades 
suspensas 

1 - deve ser calculado utilizando-se a fórmula descrita no item 5. 
2 - Servidores deverão atuar em regime de plantão, encaminhando-se ao campus somente em situações de 

extrema necessidade e em menor número possível. 
3 - Atividades de estágios externos UFR estão autorizadas desde que cumpram a resolução PROEG nº 

02/2020 e o decreto do município de execução autorize. 
4 - Reuniões deverão ocorrer prioritariamente de forma eletrônica e ocorrerão de forma presencial somente 

em caso de necessidade extrema. 
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5. Limite de Ocupação dos Espaços 
 

Como medida preventiva para disseminação da COVID-19 as organizações 

de saúde recomendam um espaçamento mínimo obrigatório de 2m² entre 

indivíduos. Com o objetivo de atender estas tratativas, os espaços físicos de 

trabalho deverão ter um limite máximo de ocupação que deverá ser calculado 

utilizando a seguinte fórmula: 

𝑵º	𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐	𝒅𝒆	𝒑𝒆𝒔𝒔𝒐𝒂𝒔 =
á𝒓𝒆𝒂	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒅𝒂	𝒔𝒂𝒍𝒂

𝟒𝒎𝟐  

* Em caso de frações, arredondar o resultado para o menor próximo número inteiro 

A partir do valor obtido deverá ser aplicadas as percentagens variáveis 

apresentadas na Tabela 2, de forma a atender a evolução das taxas de risco de 

contaminação à COVID-19. 

Tabela 3. Exemplo de Limite de Ocupação. 

Percentual Área da sala Nº máximo de 
pessoas 

Limite de 
ocupação 

100% 40m² 10 10 
75% 40m² 10 7 
50% 40m² 10 5 
25% 40m² 10 2 

 

6. Servidores em Grupos de Risco 
 

Segundo a Instrução Normativa Nº 109, de 29 de outubro de 2020 (BRASIL, 

2020i) deverão ser priorizados para a execução de trabalho remoto, mediante 

autodeclaração, as seguintes situações abaixo constantes da Portaria nº 2.789, de 

2020, do Ministério da Saúde: 

I - Servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou fatores de 

risco descritos abaixo (BRASIL, 2020h; GOVERNO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO DO SUL, 2020; GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2020): 

a. Idade igual ou superior a sessenta anos. 
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b. Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, 

revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência 

cardíaca, miocardiopatia isquêmica). 

c. Doenças respiratórias crônicas. 

d. Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma 

moderada/grave, DPOC). 

e. Imunodepressão e imunossupressão. 

f. Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5). 

g. Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica. 

h. Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele). 

i. Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia). 

j. Gestantes e lactantes. 

k. Diabetes mellitus, conforme juízo clínico. 

l. Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40). 

m. Tabagismo. 

II - servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos ou madrastas 

que possuam filhos, ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade 

escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas 

presenciais ou dos serviços de creche, que necessitem da assistência de um dos 

pais ou guardião e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto 

na residência apto a prestar assistência. 

III - servidores e empregados públicos que coabitam com idosos ou pessoas com 

deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19. 

A comprovação das condições dos incisos I a III ocorrerá mediante a forma 

da respectiva autodeclaração constante nos anexos deste documento, encaminhada 

para o e-mail institucional da chefia imediata, resguardadas as informações 

pessoais e sigilosas. 

A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado público 

às sanções penais e administrativas previstas em Lei. 
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7. Orientações Gerais 
 
7.1 Utilização de Espaços Coletivos 
 

São considerados espaços coletivos no ambiente da UFR todos os lugares 

destinados ao público e comunidade acadêmica em geral, que garantem a livre 

circulação de pessoas. Tais espaços coletivos implicam significativamente em 

maior possibilidade de transmissão viral e contágio da COVID-19. Dessa forma, 

toda e qualquer atividade presencial deve ser planejada, seguindo rigorosamente 

as normas de biossegurança. 

São considerados espaços coletivos na UFR, especialmente os seguintes: 

§ Quadra de esportes 

§ Anfiteatros 

§ Restaurante Universitário 

§ Núcleo de Atendimento ao Idoso (NEATI) 

§ Piscina 

§ Centro de Línguas (CELIG) 

§ Corredores de prédios. 

§ Biblioteca 

§ Sanitários 

Como orientações gerais para a circulação de pessoas, alguns procedimentos 

devem ser executados, a saber: 

a. Divulgação de cartazes informativos que garantam uma adequada comunicação 

visual de proteção e prevenção de risco à COVID-19, contendo as medidas 

básicas de prevenção e proteção, tais como orientações para prática da etiqueta 

respiratória; com relação à higienização de mãos; quanto ao correto uso de 

máscaras; sobre não tocar olhos, boca e nariz sem higienizar as mãos; sobre 

evitar uso de adornos; quanto a manter os cabelos presos; sobre evitar 

cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; dentre outras. 

Higienize os Objetos Regularmente 



 
 

Plano de Contingência para Retorno às Atividades Administrativas Presenciais 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 11/2020 

20 

Prevenção COVID-19 
“Cada gesto conta na luta contra o coronavírus” 

CEC / CSQV-PROGEP 

b. Divulgação de cartazes informativos sobre a sintomatologia da COVID-19 e 

orientações para buscar orientações adequadas de diagnóstico e tratamento. 

c. Garantia da utilização de dispensadores com álcool em gel 70% e lixeiras 

adequadas (sem toque das mãos para abertura) em todos ambientes da 

instituição, localizados em pontos estratégicos e de fácil acesso, como entrada 

e saída de ambientes e corredores. 

d. Para garantia do distanciamento social, deverá ser estabelecido um teto de 

ocupação de ambientes conforme descrito no item 5 deste documento. O 

número máximo de ocupantes do espaço deve estar indicado através de cartazes 

na área interna e externa dos respectivos ambientes. 

e. Com o objetivo de realização do cumprimento das medidas de distanciamento 

social em salas de aulas, refeitórios, bibliotecas, laboratórios e outros ambientes 

coletivos deverá ser demarcado o piso dos espaços físicos considerando a 

metragem e a ocupação de pessoas. 

f. Sempre que possível, considerar a implementação de sentido único para 

coordenar fluxos de circulação, entrada e saída de servidores e acadêmicos, 

respeitando as normas de distanciamento social. 

g. Em situações emergenciais, as quais requerem abandono de área, as orientações 

de saídas de emergências devem prevalecer. 

h. Torna-se obrigatória a disponibilização de sabonete líquido, toalhas de papel 

próximos à pia de sanitários coletivos, além de álcool 70% em gel, espuma ou 

spray nas portas de acesso. 

i. Nos sanitários coletivos, deverão ser afixadas orientações de uso, tais como 

cartazes com orientações sobre a lavagem das mãos, próximas às pias, e 

solicitação do fechamento da tampa do vaso sanitário descarga, a fim de evitar 

a disseminação de aerossóis e contaminação. 

j. A limpeza de sanitários coletivos deve ser intensificada, com o uso de 

sanitizantes e hipoclorito a 1%, a fim de alcançar maior grau de limpeza e 

esterilização desses ambientes. 

k. Sempre que possível, os ambientes devem ser mantidos arejados, com portas e 

janelas abertas, evitando o uso de ar-condicionado. 
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l. Em locais em que o uso de ar-condicionado seja indispensável (locais com 

materiais de consumo e permanentes que exigem temperatura controlada), será 

indicada e necessária a manutenção periódica e limpeza de filtros e dutos. 

m. Os bebedouros e similares deverão ser desativados. Servidores deverão trazer 

água de casa em recipientes individuais. 

n. Para limpeza e desinfecção geral de ambientes deverão ser seguidos 

minimamente os seguintes critérios: 
§ Higienização de pisos das áreas comuns diariamente, com soluções de hipoclorito 

de sódio a 1% (água sanitária). 

§ A cada troca de turno, deverá ser realizada a higienização com álcool 70% (fricção 

de 30 segundos) das superfícies de uso comum, tais como maçanetas das portas, 

corrimãos, interruptores, puxadores, teclados de computador, mouses, bancos, 

mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias, etc. Para equipamentos que 

possam ser danificados pelo álcool etílico 70%, pode-se utilizar o álcool 

isopropílico 70 (livre de água). 

o. Servidores caracterizados e confirmados como grupos de risco deverão ser 

mantidos em trabalho remoto, inclusive após a retomada das atividades 

presenciais. 

p. Servidores que apresentem sintomas de síndrome gripal - quadro respiratório 

agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, 

acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória, perda 

de olfato ou paladar, diarreia e/ou cansaço excessivo – ou que convivam com 

pessoas sintomáticas não devem acessar o campus da UFR. 

q. Servidores com diagnóstico confirmado para COVID-19, ou ainda que 

coabitam com um paciente com diagnóstico laboratorial confirmado, deverão 

informar imediatamente sua chefia imediata (supervisor/orientador). 

r. Recomenda-se a vacinação contra a gripe, segundo orientações das autoridades 

sanitárias, para facilitar a diferenciação do diagnóstico de COVID-19 e reduzir 

a possibilidade de sinais clínicos de gripe como tosse e febre. 

s. Deverá ser priorizada a realização de reuniões e eventos à distância, através de 

recursos online, inclusive após a retomada das atividades presenciais; até que 

se possa realizar um retorno integralmente seguro de tais atividades. 
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8. Plano de Contingência para Unidades SEM 
Atendimento Direto ao Público 

 

8.1 Medidas de Biossegurança 
 

a. Evitar aglomerações, mantendo o distanciamento de no 

mínimo 2 m entre as pessoas.  

 

b. É obrigatório o uso de máscara. A máscara deve cobrir totalmente 

o nariz, a boca e o queixo. A máscara deve ser trocada em 

intervalos regulares, ou quan do estiver úmida ou suja. Para a 

remoção e colocação da máscara não se deve tocar na sua parte 

central. 

c. Lavar as mãos com água e sabão ou higi enizar com álcool 

em gel 70% periodicamente. 

 

d. Atenção no sentido de evitar os toques no rosto e nos olhos com 

as mãos não higienizadas. 

 
e. Higienizar frequentemente as superfícies e objetos no 

ambiente de trabalho com agente sanitizante líquido 

(conforme Item 7), lembrando-se de evitar o 

compartilhamento dos objetos. 

f. Reorganizar e adequar os espaços garantindo a distribuição 

de 4 m2 por servidor. 

 

g. Estabelecer, se necessário, rodízios de dias para a ocupação das 

salas, bem como escalas de horário, para evitar aglomerações e 

garantir o distanciamento mínimo exigido e ntre os servidores. 

 
2 m 
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h. Deixar, sempre que possível, as portas das salas na posição 

aberta, evitando a necessidade do uso da maçaneta e 

aumentando a ventilação. Caso não exista risco à 

segurança, manter as janelas sempre abertas. 

i. Sistemas de climatização não são recomendados, dando-se 

preferência à ventilação natural. 

 

j. A comunicação entre unidades deve continuar preferencialmente 

à distância por telefone, e-mail, vídeo, etc. 

 

k. Caso seja necessário atendimento interno, este deverá ser 

previamente agendado, a fim de se evitar aglomerações e se manter 

o distanciamento pessoal exigido.  

l. Servidores que tiveram contato com pessoas diagnosticadas com COVID-19 

devem notificar a chefia imediata e trabalhar de modo remoto, retornando às 

atividades presenciais após um período de 14 dias sem sintomas.  

m. Evitar a realização de reuniões presenciais não essenciais, para 

casos excepcionais, estas devem ser realizadas, somente em 

espaços com ventilação natural, respeitando-se as medidas de 

biossegurança, sobretudo, a taxa de ocupação do ambiente de 4 m2 por pessoa 

(conforme descrito no Item 5). 
 

8.2 Casos Suspeitos de COVID-19 
 

a. O servidor com sintomas de COVID-19 deverá notificar imediatamente sua 

chefia imediata via Sistema Eletrônico (SEI), ser afastado de suas atividades e 

buscar atendimento na rede de saúde pública ou privada.  

b. Serão considerados sintomas de COVID-19: tosse, febre, coriza, dor de 

garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do 

paladar (ageusia), distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), 

cansaço (astenia), diminuição do apetite (hiporexia) e dispnéia (falta de ar). 
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c. Tão logo recebam notificação de caso suspeito, as chefias devem encaminhar 

uma solicitação de realização de teste diagnóstico de COVID-19 via SEI (CUR 

– CEC) para Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida/PROGEP/UFR. 

 

8.3 Casos Confirmados de COVID-19 
 

a. Em caso de confirmação da suspeita de COVID-19, por exame laboratorial, o 

servidor será afastado das atividades por um período mínimo de 15 dias, 

podendo esse período ser prorrogado conforme atestado médico. 

b. Nos setores em que houver caso confirmado de COVID-19, todos os servidores 

deverão realizar teste de diagnóstico para COVID-19, independente de 

sintomatologia. Esses deverão procurar a Coordenadoria de Saúde e Qualidade 

de Vida para realizar a solicitação. 

c. Servidores que tiverem diagnóstico negativo para a COVID-19 e estiverem 

aptos deverão retornar imediatamente às suas atividades.  

 

9. Orientações às Unidades COM Atendimento 
Direto ao Público 

 

Além das orientações descritas neste documento, as unidades com 

atendimento direto ao público deverão:  

 

9.1 Orientações Comuns a Todas as Unidades 
 

a. Priorizar atendimentos por telefone, e-mail, aplicativos digitais ou através de 

agendamento prévio. 

b. Programar os agendamentos em intervalos espaçados diminuindo a 

possibilidade de aglomerações no setor. 

c. Ao agendar os atendimentos, orientar os usuários acerca dos protocolos de 

biossegurança a serem seguidos, como uso obrigatório de máscaras, 

higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel 70% ao chegar ao posto 
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de atendimento, evitar aglomeração e permanecer na unidade o estritamente 

necessário, aguardar o atendimento mantendo o distanciamento conforme 

demarcação de orientação, portar caneta própria e reagendar em caso de 

sintomas ou contato com pessoas doentes ou sintomáticas. 

d. Quando possível, estabelecer horário exclusivo para atendimento de pessoas de 

grupos de risco. 

e. Mantenha orientações gerais de biossegurança aos usuários em local visível. 

f. Setores onde não há guichê ou barreira física no local de atendimento, 

providenciar demarcação no piso e a colocação de fita zebrada, mantendo o 

distanciamento de 2 metros entre o servidor e o usuário. 

g. Locais onde existe a possibilidade de formação de filas, providenciar a 

demarcação do piso na área externa ao setor para o distanciamento de 2 metros 

entre os usuários e evitar aglomerações. 

h. Inutilizar assentos em longarinas nas unidades administrativas e em bancadas 

nos laboratórios, alternadamente e através de aviso afixado no móvel. 

i. Se possível, realizar o atendimento sem que haja necessidade do usuário entrar 

no setor. 

j. Efetuar o atendimento o mais brevemente, sendo sucinto e conversando 

somente o necessário. 

k. Restringir a presença de acompanhante e solicitar que aguarde do lado de fora 

da unidade obedecendo as regras de biossegurança. Permitir a presença 

somente quando indispensável. 

l. Para o atendimento de usuário surdo, quando a leitura labial for indispensável, 

utilize protetor facial do tipo face shield e procure coletar todas as informações 

necessárias em ambiente aberto ou separado por proteção física do tipo acrílico. 

m. No atendimento de usuário que necessite de comunicação tátil, utilize protetor 

facial do tipo face shield e luvas descartáveis. Ao término do atendimento, 

ambos deverão higienizar as mãos e o servidor realizar a substituição dos EPI’s. 

n. Disponibilizar dispensador com álcool gel 70% e caneta exclusivos para os 

usuários no local de atendimento do setor. 
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o. Calçar luvas descartáveis sempre que for manusear documentos, equipamentos 

ou objetos manipulados por outros servidores ou trazidos por usuários externos. 

p. Realizar a higienização das mãos entre as trocas das luvas. 

q. Equipamentos e objetivos manuseados pelos usuários, devem ser higienizados 

com álcool à 70% antes do início e após o término de cada turno de trabalho 

e periodicamente após o uso durante o expediente. 

r. Evite compartilhar a estação de trabalho com outros servidores ou usuários 

(mesa, cadeira e computador). Não havendo outra alternativa, higienizar com 

álcool 70% antes e após o compartilhamento. 

s. Seguir as demais orientações de biossegurança preconizadas. 

 

9.2 Orientações Específicas por Unidade 
 
§ Laboratórios de Citogenética/NUPEC (Diagnóstico COVID-19) e de 

Práticas em Enfermagem 
 

a. Estabelecer Procedimento Operacional Padrão – POP para a rotina de coleta e 

recebimento de amostras biológicas, diagnóstico e descarte de resíduos, 

conforme preconizado pelos órgãos regulamentadores nacionais e 

internacionais. 

b. Todos os servidores envolvidos devem estar orientados sobre cada POP antes 

de iniciar os trabalhos nestes laboratórios. 

c. Aos servidores responsáveis pela coleta e recebimento de amostra biológica e 

diagnóstico de casos suspeitos de COVID-19 no âmbito da UFR, recomenda-

se, além de máscaras N95 e luvas, que façam uso de protetor facial do tipo face 

shield, touca, sapatilhas e jaleco descartáveis. 

d. As recomendações acima citadas também devem ser seguidas por 

servidores/fiscais no atendimento de empresa contratada para a coleta dos 

resíduos biológicos gerados nos procedimentos de coleta e diagnóstico de 

COVID-19. 

e. A coleta ou recebimento de amostras devem ser realizadas somente após 

agendamento prévio por meio de plataforma eletrônica ou telefone. 
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f. Definir espaçamento entre os agendamentos com intervalo de tempo suficiente 

para realizar a higienização do setor entre um procedimento e outro. 

g. Priorize os agendamentos nos horários com menor fluxo de usuários nas 

dependências da universidade. 

h. Providencie antecipadamente documentos e formulários, quando necessário. 

i. A emissão e disponibilização de laudo técnico deverá ser realizada 

digitalmente. 

j. No agendamento da coleta, oriente o paciente sobre o uso obrigatório de 

máscara cobrindo completamente boca, nariz e queixo, preferencialmente do 

tipo N95.  Instrua-o para que se dirija diretamente ao Laboratório, não converse 

com terceiros, não utilize banheiros, bebedouros, não toque em portas, 

corrimãos e não entre em quaisquer outras instalações da universidade. 

k. Após a coleta oriente o paciente a deixar as dependências da universidade o 

mais breve possível e realizar isolamento domiciliar. 

l. Realizar a desinfecção/higienização do setor após cada procedimento de coleta. 

m. É proibido o uso de ar-condicionado no laboratório onde é realizada a coleta de 

amostra. Neste setor, mantenha portas e janelas abertas. 

n. As amostras devem ser transportadas do laboratório de coleta ao Laborta´torio 

de Citogenética/NUPEC em recipiente adequado (recomendado pelo 

Ministério da Saúde) e com agendamento prévio. 

o. Identificar as entradas dos Laboratórios de Coleta e Diagnóstico com aviso de 

Acesso Restrito. 

p. Evitar a permanência desnecessária nestas unidades. 

q. Seguir as demais orientações previstas neste documento e protocolos de 

biossegurança. 

 
§ Biblioteca 
 

a. A unidade deverá funcionar exclusivamente para recebimento e empréstimo de 

materiais do acervo ou demais atividades administrativas. 
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b. O acesso ao acervo deve ser restrito aos servidores do setor, devendo o usuário 

aguardar o atendimento na recepção, não sendo permitida a sua entrada nos 

outros ambientes da unidade. 

c. Priorizar o uso de fontes de informação no formato eletrônico, como e-books, 

periódicos eletrônicos, dentre outros. 

d. Estabelecer rotina para atendimento por agendamento. 

e. Verificar a possibilidade de empréstimos a terceiros quando o usuário pertencer 

ao grupo de risco. 

f. Durante o agendamento, orientar os usuários para que façam consulta prévia 

dos itens a serem emprestados. 

g. Disponibilizar computadores na área da recepção exclusivos para o usuário 

realizar pesquisa no catálogo bibliográfico quando a consulta prévia não for 

realizada. 

h. Os servidores da unidade serão responsáveis pela busca nas prateleiras e 

entrega dos itens solicitados. 

i. Providenciar local para quarentena de livros recebidos antes de devolvê-los às 

estantes do acervo. 

j. Deixar em quarentena por no mínimo 7 dias todos os livros e materiais 

recebidos. 

k. Manusear os materiais do acervo utilizando luvas descartáveis, especialmente 

durante o recebimento. 

l. Suspender o recebimento de doações. 

m. Seguir as demais orientações previstas neste documento e protocolos de 

biossegurança. 

 
§ Registro Escolar 
 

a. Priorizar a emissão de documentos no formato digital. 

b. Avaliar a implementação de atendimento diferenciado/remoto em períodos de 

matrícula de alunos ingressantes. 

c. Seguir as demais orientações previstas neste documento e protocolos de 

biossegurança. 
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§ Protocolo 

 
a. Definir rotina para o recebimento de malotes e outros materiais. 

b. Realizar a higienização do malote e demais materiais recebidos, com álcool 

70%. 

c. Quando possível direcionar a entrega dos materiais ao almoxarifado. 

d. Estabelecer protocolo para rotina com o almoxarifado. 

e. Seguir as demais orientações previstas neste documento e protocolos de 

biossegurança. 

 

§ Almoxarifado 

 

a. Definir protocolo com agendamento escalonado para o recebimento de 

materiais provenientes de compras, licitações e entrega das solicitações pelos 

demais setores da universidade. 

b. Higienizar com álcool 70% todas as embalagens recebidas. 

c. Providenciar local separado para quarentena de materiais recebidos antes de 

colocá-los nas prateleiras do estoque. 

d. Manter as embalagens dos materiais recebidos em quarentena por pelo menos 

7 dias. 

e. No caso de demandas que requerem urgência, contatar o solicitante e proceder 

o agendamento priorizando a retirada nesses casos. 

f. Seguir as demais orientações previstas neste documento e protocolos de 

biossegurança. 

 

§ Supervisão de Assistência Estudantil - SAE 

 

a. Priorizar a emissão de documentos no formato digital. 

b. Seguir as demais orientações previstas neste documento e protocolos de 

biossegurança. 
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§ Centro de Práticas Psicológicas - CEPRAPSI 

 

a. Priorize consultas de modo remoto através de plataformas digitais. 

b. Quando a consulta presencial for imprescindível, agendar os pacientes 

escalonados de modo a evitar a aglomeração de pessoas e seguir as orientações 

individuais e coletivas de contenção. 

c. Pacientes pertencentes aos grupos de risco deverão ser atendidos 

exclusivamente de maneira remota. 

d. As orientações descritas neste documento dizem respeito à atuação dos 

servidores da unidade. Portanto, solicitações de autorização para a realização 

de Estágio Curricular por alunos deverão ser analisadas separadamente 

conforme as Instruções Normativas estabelecidas pela UFR durante esse 

período de pandemia. 

e. Seguir as demais orientações previstas neste documento e protocolos de 

biossegurança. 

 

§ Centro de Línguas - CELIG e Núcleo de Estudos e Atividades da 
Terceira Idade - NEATI 

 

a. Permanecem suspensas todas as atividades didáticas e extensionistas 

presenciais nas dependências dessas unidades. 

b. As atividades administrativas devem seguir as demais orientações previstas 

neste documento e protocolos de biossegurança. 

 

10. Orientações para Realização de Processos 
Seletivos e Concursos de Forma Presencial 

 

Os processos seletivos e concursos no âmbito da UFR, quando não puderem 

ser realizados por modo remoto, deverão atender às seguintes recomendações: 

a. Tornar claro nos editais de seleção os planos de contingência para 

enfrentamento da COVID-19 que serão seguidos no processo 

seletivo/concurso. 
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b. É obrigatório o uso de máscara por candidatos e servidores envolvidos no 

processo seletivo. 

c. Disponibilizar álcool em gel 70% em todas as entradas das salas em que 

ocorrerão o processo seletivo. 

d. Realizar higienização das mãos com álcool em gel 70% na entrada das salas. 

e. Respeitar o distanciamento mínimo de 2 m entre um candidato e outro, 

sinalizando os espaços para tornar a orientação visível nas salas. 

f. Considerar o cálculo de 4 m² por pessoa para definir a lotação máxima das salas 

(conforme descrito no item 5 deste documento). 

g. Indicar o sentido de circulação de pessoas, mão e contramão, por meio de 

marcações no piso, assim como marcações de distanciamento em filas para 

entrada nas salas. 

h. As salas deverão ser ventiladas e os sistemas de climatização não serão 

utilizados. 

i. Os candidatos deverão portar os próprios materiais para execução da prova e 

também garrafas com água de forma a evitar a utilização de bebedouros e filtros 

uma vez que estes últimos estarão desativados.  

j. Os candidatos deverão chegar ao local de prova não mais que 15 minutos antes 

do horário marcado para o início da prova e não devem permanecer nos espaços 

da UFR após a avaliação. 

k. Candidatos e servidores envolvidos no processo seletivo com sintomas de 

COVID-19 ou que tenham tido contato com pessoas com esses sintomas não 

deverão se encaminhar ao local de prova. Os sintomas de COVID-19 estão 

descritos no item 2.3 deste documento. 

 

11. Orientações para Realização de Atividades de 
Pesquisa no campus da UFR 

 

a. As atividades de pesquisa poderão ser realizadas de maneira presencial em 

projetos vinculados a PROPPIT. 

b. Atividades de pesquisa não cadastradas não estão autorizadas. 
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c. Caso haja necessidade de realizar alguma atividade ainda não cadastrada, o 

início somente será autorizado após cadastro na PROPPIT. 

d. A execução das atividades deverá seguir as orientações previstas neste 

documento e protocolos de biossegurança. 

 

12. Orientações para Realização de Atividades e 
Extensão 

 

As atividades de extensão na UFR são gerenciadas pela Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura, Esporte e Assuntos Estudantis (PROECE), e abrangem o 

público da comunidade externa. As ações podem ser realizadas de maneira 

presencial, a depender do público-alvo, e os projetos devem estar cadastrados no 

Sistema de Extensão (SIEX) e aprovados na Câmara de Extensão, atendendo as 

seguintes recomendações: 

a. Os espaços internos da UFR ocupados pelas atividades de extensão devem ser 

comedidos em todas as fases do retorno, com acesso controlado e horário 

agendado, seguindo as recomendações (conforme itens 8 e 9). 

b. Na descrição das ações de extensão, o coordenador da proposta deve deixar 

claro o plano de contingência para enfrentamento da COVID-19 que serão 

aplicados no desenvolvimento da ação. 

c. Atividades de extensão fora da Universidade devem seguir os protocolos 

estabelecidos pelo local e o Coordenador da proposta deve garantir o 

cumprimento das medidas de prevenção. 

d. Atividades extensionistas propostas para público-alvo que se classificam como 

grupo de risco devem permanecer suspensas de modo presencial, podendo ser 

organizadas exclusivamente, de modo remoto. 

 

13. Competências da Gestão 
 

a. Disponibilizar área para higienização de mãos nas entradas principais de cada 

Bloco Didático ou Administrativo. 
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b. Disponibilizar dispensador com álcool gel/álcool 70%, sabão e outros 

sanitizantes recomendados para desinfecção.  

c. Quando necessários, oferecer protetor facial do tipo face shield, máscaras N95 

e luvas descartáveis para todas as unidades/setores  

d. Com relação ao diagnóstico de COVID-19 no âmbito da UFR (coleta de 

amostra biológica, diagnóstico e descarte de resíduo) deverão ser oferecidos 

todos os EPIs recomendados pelo Ministério da Saúde.  

e. Fornecer material gráfico para orientação e demarcação dos ambientes. 

f. Oferecer diagnóstico aos servidores sintomáticos que estejam em jornada de 

trabalho presencial. Em caso de positividade disponibilizar a testagem aos seus 

contatos diretos na UFR. 

g. Instituir o regime de trabalho presencial revezado, conforme normativas 

oficiais. 

h. Intervir administrativamente nos casos de descumprimento das diretrizes deste 

documento e demais recomendações de órgão governamentais. 

i. Providenciar aba específica no site da UFR para disponibilizar às comunidades 

civil e acadêmica todas as orientações e informações relacionadas ao processo 

de contingenciamento à COVID-19 no âmbito da UFR. 

j. Criar canal específico (e-mail/telefone) para comunicação entre 

servidores/usuários e o Coordenadoria de Saúde e Qualidade de 

Vida/PROGEP. 

k. Cabe aos diretores, coordenadores, chefes de setor e secretarias providenciar as 

adequações no local sob sua competência atendendo as orientações constantes 

neste documento e demais normativas da UFR para o retorno das atividades 

administrativas de forma presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plano de Contingência para Retorno às Atividades Administrativas Presenciais 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 11/2020 

34 

Prevenção COVID-19 
“Cada gesto conta na luta contra o coronavírus” 

CEC / CSQV-PROGEP 

 

14. Referências 
 
 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE. Folha informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil. 
OPAS/OMS. 2020. Disponível em:  https://www.paho.org/pt/covid19 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Health Regulations (2005) - 3. 
ed.  WHO. 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES). 
Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Domiciliar (DAHU). Coordenação-
Geral de Urgência (CGURG). Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). 
Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV). 2020a. 1ª ed. 

OLIVEIRA, W.K. et al. Como o Brasil pode deter a COVID-19. Epidemiol. Serv. 
Saúde, v. 29, n. 2, e2020044, 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 454, de 20 de março 
de 2020. Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 
coronavírus (covid-19). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 mar. 2020b. 55-F. ed, 
seção 1 – extra, p.1. 

MATO GROSSO. Governo do Estado de Mato Grosso. Secretaria Estadual de Saúde de 
Mato Grosso. Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde. 2020. Nota 
Informativa 16 - 2020/COE/SES/MT - 20/03/2020. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS. BOLETIM 
EPIDEMIOLÓGICO. 2020a. Disponível em:  
http://www.rondonopolis.mt/gov.br/boletins/boletim-epidemiologico-08-04-20/ 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Folha informativa – COVID-19 (doença 
causada pelo novo coronavírus). OMS. 2020. Disponível em: https://covid19.who.int/ 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Painel Epidemiológico 
Coronavírus/Covid-19. Mato Grosso. 2020. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS. Boletim 
Epidemiológico. 2020b. Disponível em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/covid-
19/boletins/boletim-epidemiologico-19-11-20/ 

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria nº 343, de 17 de 
março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 
digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2020c.  

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria nº 356, de 20 de 
março de 2020. Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no 



 
 

Plano de Contingência para Retorno às Atividades Administrativas Presenciais 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 11/2020 

35 

Prevenção COVID-19 
“Cada gesto conta na luta contra o coronavírus” 

CEC / CSQV-PROGEP 

combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
20 mar. 2020d. extra - B. ed. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 492, de 23 de março 
de 2020. Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos 
cursos da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19). 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 mar. 2020e. extra - C. ed. 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. Estabelece normas educacionais excepcionais a 
serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 ago. 2020f. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 
Conselho Universitário. Resolução CONSUNI nº 03, de 06 de abril de 2020. UFR. 
2020a. Disponível em: https://ufr.edu.br/portal/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLUCAO-CONSUNI-No-003-1.pdf 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 
Conselho Universitário. Resolução CONSUNI nº 04, de 06 de abril de 2020. UFR. 
2020b. Disponível em: https://ufr.edu.br/portal/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLUCAO-CONSUNI-No-4.pdf 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 
Conselho Universitário. Resolução CONSUNI nº 05, de 06 de abril de 2020. UFR. 
2020c. Disponível em: https://ufr.edu.br/portal/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLUCAO-CONSUNI-No-5.pdf 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 
Conselho Universitário. Resolução CONSUNI nº 09, de 04 de maio de 2020. UFR. 
2020d. Disponível em: https://ufr.edu.br/portal/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLUCAO-CONSUNI-No-9.pdf 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 
Conselho Universitário. Resolução CONSUNI nº12, de 25 de maio de 2020. UFR. 
2020e. Disponível em: https://ufr.edu.br/portal/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLUCAO-CONSUNI-No-012.pdf 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 
Conselho Universitário. Resolução CONSUNI nº 18, de 31 de agosto de 2020. UFR. 
2020f. Disponível em: https://ufr.edu.br/portal/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLUCAO-CONSUNI-No-018-1.pdf 

ZHONG NS, Zheng BJ, Li YM, Poon, Xie ZH, Chan KH, et al. Epidemiology and cause 
of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Guangdong, People's Republic of 
China, in February, 2003. Lancet. 2003;362(9393):1353-8. 

ZAKI AM, van Boheemen S, Bestebroer TM, Osterhaus AD, Fouchier RA. Isolation of 
a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia. N Engl J Med. 
2012;367(19):1814-20. 



 
 

Plano de Contingência para Retorno às Atividades Administrativas Presenciais 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 11/2020 

36 

Prevenção COVID-19 
“Cada gesto conta na luta contra o coronavírus” 

CEC / CSQV-PROGEP 

ZHU N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from 
Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727-33. 

BRASIL. Minitério da Saúde. Orientações para manejo de pacientes com COVID-19. 
Brasília-DF 2020g [Available from: 
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Covid19-Orientac--o--
esManejoPacientes.pdf. 

XU Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, et al. Pathological findings of 
COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med. 
2020;8(4):420-2. 

VAN DE VEERDONK FL, Netea MG, van Deuren M, van der Meer JW, de Mast Q, 
Brüggemann RJ, et al. Kallikrein-kinin blockade in patients with COVID-19 to 
prevent acute respiratory distress syndrome. Elife. 2020;9. 

LAUER SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The Incubation 
Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported 
Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med. 2020;172(9):577-82. 

GARG S, Kim L, Whitaker M, O'Halloran A, Cummings C, Holstein R, et al. 
Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-
Confirmed Coronavirus Disease 2019 - COVID-NET, 14 States, March 1-30, 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(15):458-64. 

SHI D, Wu W, Wang Q, Xu K, Xie J, Wu J, et al. Clinical Characteristics and Factors 
Associated With Long-Term Viral Excretion in Patients With Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection: a Single-Center 28-Day Study. J 
Infect Dis. 2020;222(6):910-8. 

MAO L, Jin H, Wang M, Hu Y, Chen S, He Q, et al. Neurologic Manifestations of 
Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. JAMA 
Neurol. 2020;77(6):683-90. 

ZHOU P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak 
associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 
2020;579(7798):270-3. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica - Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019. 
Brasília-DF2020h [Available from: 
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-
2.pdf. 

CHEN YT, Shao SC, Hsu CK, Wu IW, Hung MJ, Chen YC. Incidence of acute kidney 
injury in COVID-19 infection: a systematic review and meta-analysis.  Crit Care. 
242020. p. 346. 

HENDREN NS, Drazner MH, Bozkurt B, Cooper LT, Jr. Description and Proposed 
Management of the Acute COVID-19 Cardiovascular Syndrome. Circulation. 
2020;141(23):1903-14. 



 
 

Plano de Contingência para Retorno às Atividades Administrativas Presenciais 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 11/2020 

37 

Prevenção COVID-19 
“Cada gesto conta na luta contra o coronavírus” 

CEC / CSQV-PROGEP 

MIDDELDORP S, Coppens M, van Haaps TF, Foppen M, Vlaar AP, Müller MCA, et al. 
Incidence of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID-19. J 
Thromb Haemost. 2020;18(8):1995-2002. 

SETHURAMAN N, Jeremiah SS, Ryo A. Interpreting Diagnostic Tests for SARS-
CoV-2. Jama. 2020;323(22):2249-51. 

BERNHEIM A, Mei X, Huang M, Yang Y, Fayad ZA, Zhang N, et al. Chest CT 
Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of 
Infection. Radiology. 2020;295(3):200463. 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Secretaria de Estado de 
Saúde. Nota Técnica COVID-19. Vigilância em Saúde/Gerência Técnica de Influenza 
e Doenças Respiratórias - Revisão 14 - 31/07/2020. Disponível em: 
https://www.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/NotaT%C3%A9cnica-
COVID-19-Revis%C3%A3o-14-31-07-2020.pdf 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Gabinete de crise para o 
enfrentamento da epidemia COVID-19. Modelo de distanciamento controlado do 
RS. Disponível em: http://www.ufrgs.br/das/imagem/protocolos-de-prevencao-
obrigatorios-distanciamento-controlado-rs 

BRASIL. Ministério da Economia. Instrução Normativa Nº 109, de 29 de Outubro de 
2020. Brasília-DF2020i. Disponível: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plano de Contingência para Retorno às Atividades Administrativas Presenciais 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 11/2020 

38 

Prevenção COVID-19 
“Cada gesto conta na luta contra o coronavírus” 

CEC / CSQV-PROGEP 

Apêndices 
 
Apêndice A - Autodeclaração de Caso Suspeito de COVID-19/Sinais Sintomas 
Gripais 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Rondonópolis 
 

 

Autodeclaração de Caso Suspeito de COVID-19/Sinais ou Sintomas Gripais 

 

 

Eu,______________________________________, RG nº_____________________, 

CPF nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

na Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, que devo ser submetido(a) a 

afastamento em razão de apresentar sinais ou sintomas gripais, com data de início em 

______________________, estando ciente que devo procurar atendimento de saúde e 

retornar às atividades presenciais, 24 (vinte e quatro) horas após a resolução de febre sem 

uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, caso não tenha 

sido confirmado o diagnóstico de Covid-19 ou outra doença que enseje no afastamento 

por motivo de saúde. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação 

falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.  

 

 

 

________________ , ____ de ______________ de _______. 

Local e data 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e SIAPE 
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Apêndice B - Autodeclaração de Cuidado e Coabitação com Idosos ou Pessoas 
com Deficiência e Integrantes do Grupo de Risco para a COVID-19. 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Rondonópolis 
 
 
 

Autodeclaração de Cuidado e Coabitação com Idosos ou Pessoas com Deficiência e 
Integrantes do Grupo de Risco para a COVID-19 

 

 

Eu, _______________________________________ RG nº ___________________, 

CPF nº ___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

na Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, que em razão de ter sob meu 

cuidado e coabitação uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico 

de infecção por COVID-19, idoso, pessoa com deficiência ou integrante do grupo de risco 

para a COVID-19, devo ser submetido a isolamento por meio de trabalho remoto com 

data de início em _______________, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Declaro, mais, que estou 

ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e 

administrativas. 

  

 

 

________________ , ____ de ______________ de _______. 

Local e data 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e SIAPE 
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Apêndice C - Audeclaração de Filho(s) ou Menor Sob Guarda em Idade Escolar 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Rondonópolis 
 
 

Autodeclaração de Filho(s) ou Menor Sob Guarda em Idade Escolar 
 
 
Eu, _______________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na 

Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, que tenho filho ou menor sob guarda em 

idade escolar ou inferior e que necessitam da minha assistência, portanto, necessito ser submetido 

a trabalho remoto com data de início em _________________, e enquanto vigorar a norma local, 

conforme o ato normativo ____________________________________________, que 

suspendeu as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior relacionadas ao 

Coronavírus. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra atividade 

remunerada em caráter presencial durante esse período e que não possuo cônjuge, companheiro 

ou outro familiar adulto que comigo resida apto a prestar assistência aos meus filhos em idade 

escolar. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às 

sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.  

 
Informações adicionais:  
Dados do(a) cônjuge: 
Nome Completo:______________________________________________________________ 
Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não 
 
Dados dos filhos/menores sob guarda (Preencher para cada filho/menor): 
Nome Completo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Idade:________  Escola: (  ) Pública (  ) Privada   Cidade/UF da Escola: __________________ 
 
 

________________ , ____ de ______________ de _______. 
Local e data 

 
_________________________________________ 

Assinatura e SIAPE do responsável pela guarda 
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Apêndice D - Autodeclaração de Saúde 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Rondonópolis 
 
 
 

Autodeclaração de Saúde 

 

 

Eu, _______________________________________, RG nº ______________________, 

CPF nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

na Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, que me enquadro em situação 

de priorização para efeito de afastamento das atividades presenciais, preferencialmente 

por trabalho remoto, em razão de possuir fator, condição ou situação de risco para 

agravamento de Covid-19. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei 

nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse mesmo período. 

Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às 

sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.  

 
 
 
 

________________ , ____ de ______________ de _______. 
Local e data 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura e SIAPE 
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Anexos 
 
 
 
Anexo A - Planilha de Horário de Funcionamento do Setor. 
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Anexo B - Planilha de Limite de Ocupação do Setor. 
 
 

 


