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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 representava 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 à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma 

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

Em 12 de fevereiro de 2020, a OMS nomeou a doença causada pelo novo 

coronavírus de  "doença do coronavírus 2019 (COVID-19) e, em 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. Portanto, enormes 

esforços a nível mundial seriam necessários para o controle e redução da letalidade 

da COVID-19, visto que seu agente etiológico, o vírus respiratório SARS-CoV-2, 

destaca-se pela rapidez de disseminação, dificultando sua contenção, aliada à 

severidade de uma doença infecciosa até então desconhecida para a humanidade 

(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 
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retornado de viagem à Itália. Em 17 de março de 2020, ocorreu o primeiro óbito 

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 23 de março 

de 2021, o número cumulativo de casos confirmados globalmente atingiu a marca 

de 123.216.178, incluindo 2.714.517 mortes. Pouco mais de um ano após o registro 

da primeira morte ocasionada por COVID-19 no Brasil, o país contabiliza 

11.998.233 casos e a notificação de 294.042 mortes (OMS, 2020). 

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

registrou em 22 de março de 2021 o número de 279.823 casos confirmados, sendo 

265.647 recuperados e 6.938 mortes. Na mesma data, atingiu-se 63% de taxa de 

ocupação de leitos clínicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e 98,84% 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 22 de março de 2021 
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registrando no município 23.337 casos confirmados, com 20.544 recuperados e 

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

Diante do cenário de intensas mudanças provocadas 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 para adequação do processo educacional diante da nova 

realidade 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). 

Considerando o contexto epidemiológico desde o início da pandemia, a 

Universidade Federal de Rondonópolis criou o Comitê de Enfrentamento à 

COVID-19, em 16 de março de 2020, por meio da PORTARIA Nº 

025/REITORIA/UFR/2020.  Com função de natureza consultiva, este comitê tem 

avaliado e estudado questões relacionadas à pandemia, baseando-se em critérios 

técnicos e científicos.  

Com o avanço da emergência sanitária, o Comitê de Enfrentamento à 

COVID-19 da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) recebeu reforço 

técnico-científico por meio da da inclusão de novos membros designados pela 

PORTARIA Nº 87 REITORIA, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. 

Em consonância com a legislação brasileira, algumas resoluções (Tabela 1) 

foram instituídas no âmbito da 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: 
 

Tabela 1. Resoluções internas para o enfrentamento da COVID-19 na 
Universidade Federal de Rondonópolis. 

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. 
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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. 

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. 

Resolução CONSUNI nº 21  

de 08 de dezembro de 2020. 

Dispõe sobre a regulamentação das formas de oferta 

de ensino referente ao Calendário Letivo 2020/2 da 

Universidade Federal de Rondonópolis e apresenta a 

descrição das atividades. 
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Resolução CONSUNI nº 26  

de 04 de março de 2021 

Dispõe sobre a regulamentação das formas de oferta 

de ensino referente ao Calendário Letivo 2020/2 da 

Universidade Federal de Rondonópolis e apresenta a 

descrição das atividades. 

 

Considerando a dinamicidade do cenário da pandemia e o atual contexto 

epidemiológico, assim como a evidente necessidade de distanciamento social 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 desenvolvimento das atividades 

institucionais presenciais garantindo, para isso, a segurança sanitária de seus 

estudantes, servidores e agentes públicos. Cabe ressaltar que a regulamentação de 

atividades presenciais é deliberada por decretos municipais e estaduais, 

considerando vários aspectos epidemiológicos, enquanto o Comitê de 

Enfrentamento à COVID-19 atua a nível consultivo, conforme exposto 

anteriormente. 

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

do trabalho administrativo e acadêmico de forma remota, de acordo com 

recomendações da OMS, Ministério da Educação e da Secretaria Municipal de 

Saúde. Desde então, o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 desta instituição 

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

científicas, critérios técnicos e na situação sanitária, tem estudado e avaliado a 

possibilidade do desenvolvimento de atividades presenciais no âmbito da 

universidade. 

Embora, ao longo desse um ano de pandemia, a situação epidemiológica  

tenha desfavorecido o retorno presencial pleno de atividades institucionais, o plano 

de contingência é um instrumento imprescindível para que haja a estruturação de 

atividades presenciais nesta universidade, quando a situação epidemiológica 

permitir.  

Sendo assim, após extensivas discussões e análises, este comitê elaborou o 

“Plano de contingenciamento à COVID-19 - UFR” voltado para as atividades 
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institucionais da UFR. Trata-se de um 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. 

 

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 (Zhu et al., 

2020). 

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 middle east respiratory syndrome (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, 2020). 
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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). 

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 dispneia 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, 

podendo evoluir para síndrome respiratória aguda grave  (BRASIL, 2020h). Os 
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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). 

 

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, rins e no sistema de coagulação sanguínea (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). 

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 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). 

Os testes imunocromatográficos 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. Método de Classificação Epidemiológica da 
Secretaria Estadual de Saúde – SES/MT 

 

Em 11 de março de 2021 o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 852/2021, 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 

leva em consideração a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID-19 (TOL) e a 

taxa de crescimento da contaminação (TCC). 
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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 o número 

acumulado de pessoas infectadas no território de determinado município, no dia 

da divulgação do boletim, com o acumulado de (14) quatorze dias antes, medido e 

divulgado diariamente em boletim pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). 

A partir destes valores é montada uma matriz (Quadros 1 a 3) e os municípios são 

classificados em risco de contágio: Baixo (verde), Moderado (amarelo), Alto 

(laranja) e Muito Alto (vermelho). Para a construção da matriz, os municípios são 

estratificados conforme o número de casos ativos em: municípios com até 50 casos 

ativos (Quadro 1), municípios com 51 a 150 casos ativos (Quadro 2) e municípios 

com mais de 150 casos ativos (Quadro 3). 
 
Quadro 1. Matriz de risco COVID-19 para municípios com menos de 50 casos 
ativos. 

Taxa de 
Ocupação UTI 

(TOL) 

Taxa de Crescimento da Contaminação (TCC) 

< 10% 11 % a 30% 31% a 60% > 61% 

< 60% BAIXO BAIXO MODERADO MODERADO 

60% à 80% BAIXO BAIXO MODERADO  ALTO 

> 80% BAIXO MODERADO  ALTO  ALTO 

Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MT. 

 

Quadro 2. Matriz de risco COVID-19 para municípios com 51 a 150 casos ativos. 

Taxa de 
Ocupação UTI 

(TOL) 

Taxa de Crescimento da Contaminação (TCC) 

< 10% 11 % a 30% 31% a 60% > 61% 

< 60% BAIXO BAIXO MODERADO ALTO 

60% à 80% MODERADO MODERADO ALTO MUITO 
ALTO 

> 80% MODERADO ALTO MUITO 
ALTO 

MUITO 
ALTO 

Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MT. 
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Quadro 3. Matriz de risco COVID-19 para municípios com mais de 150 casos 
ativos. Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MT. 

Taxa de 
Ocupação UTI 

(TOL) 

Taxa de Crescimento da Contaminação (TCC) 

< 5% 6 % a 20% 21% a 40% > 40% 

< 60% BAIXO MODERADO ALTO MUITO 
ALTO 

60% à 80% MODERADO ALTO MUITO 
ALTO 

MUITO 
ALTO 

> 80% ALTO MUITO 
ALTO 

MUITO 
ALTO 

MUITO 
ALTO 

Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MT. 

 

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 provoquem 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 

município e manutenção apenas dos serviços essenciais (decreto Federal nº 10.282, 

de 20 de março de 2020). 

 

4. Limite de Ocupação dos Espaços 

 

A proposta de contingência à COVID-19 na UFR adota como balizadores 

a “Classificação de disseminação do SARS-CoV-2” implementada pelo Governo 

Estadual de Mato Grosso. Além dessa classificação, são considerados também os 

decretos federais e municipais para prevenção da disseminação da doença. 
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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 essas tratativas, todos os espaços físicos da 

universidade deverão ter um limite máximo de ocupação calculado utilizando a 

seguinte fórmula*: 

 

𝑁º	𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜	𝑑𝑒	𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠	 = 	
á𝑟𝑒𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑎	𝑠𝑎𝑙𝑎

4𝑚!  

 

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

 

A partir do índice obtido com o cálculo descrito acima, deverão ser 

aplicadas as percentagens variáveis apresentadas no Quadro 4, de forma a atender 

a evolução das taxas de risco de contaminação à COVID-19. 

  

Tabela 2. 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 

  

Neste sentido, propõe-se: 
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Quadro 4. Autorizações/Limites de Ocupação por Atividade/Setor de acordo 
com a classificação de risco estabelecida pela SES/MT. 

Atividade/Setor 
Autorizações/Limites de Ocupação1 

Verde Amarela Laranja Vermelha 

1 Administrativo2 Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Remoto ou 
Emergência3 

Remoto ou 
Emergência3 

2 Ensino4 Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Apenas 
Remoto 

Apenas 
Remoto 

3 Pesquisa Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Presencial 
25% 

Atividades 
suspensas 

4 Extensão5 Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Atividades 
Suspensas ou 

Remoto 

Atividades 
Suspensas ou 

Remoto 

5 
Eventos e 
Atividades 
Culturais 

Atividades 
Suspensas ou 

Remoto 

Atividades 
Suspensas ou 

Remoto 

Atividades 
Suspensas ou 

Remoto 

Atividades 
Suspensas ou 

Remoto 

6 Práticas Esportivas Atividades 
Suspensas 

Atividades 
Suspensas 

Atividades 
Suspensas 

Atividades 
Suspensas 

7 
Concursos, 

seletivos e provas 
de nivelamento 

Presencial 
100% 

Presencial 
50% 

Apenas 
Remoto 

Apenas 
Remoto 

8 

Alimentação 

(Restaurante 
Universitário, 

Copas Setoriais e 
Lanchonetes) 

Presencial 
100% 

Atividades 
Suspensas6 

Atividades 
Suspensas6 

Atividades 
Suspensas6 

9 
Laboratório de 

Diagnóstico 
COVID-19 

Presencial 
100% 

Presencial 
100% 

Presencial 
100% 

Presencial 
100% 

1 Calcular conforme fórmula descrita acima. 
2 Reuniões deverão ocorrer prioritariamente de forma eletrônica, podendo ocorrer de forma presencial 
somente em caso de extrema necessidade. 
3 Servidores deverão atuar em regime de plantão, encaminhando-se ao campus somente em situações de 
extrema necessidade e em menor número possível. 
4 Atividades didáticas externas à UFR, quando autorizadas (categorias verde ou amarela), deverão cumprir 
a resolução PROEG nº 02/2020, o decreto do município e o plano de contingenciamento da unidade 
concedente.  
5 Exceto ações extensionistas do Núcleo de Estudos e Atividades Aberto à Terceira Idade - NEATI, ao qual 
recomenda-se a suspensão das atividades presenciais. 
6 Como medida alternativa para a retomada/manutenção dos serviços de alimentação do RU, recomenda-se 
a adoção da distribuição de marmitex, caso seja viável, com retirada pelo sistema Pegue-Leve. 
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As atividades das Residências Pedagógicas e Profissionais ofertadas pela 

UFR deverão seguir as orientações contidas nos regimentos e normativas dos 

respectivos conselhos regulamentadores, bem como orientar-se pelo decreto 

municipal e o plano de contingenciamento das unidades concedentes e de atuação. 
 

5. Vacinas e Vacinação 
 

Em dezembro de 2020 o Ministério da Saúde publicou o “Plano nacional 

de operacionalização da vacinação contra a COVID-19” que dentre outras 

providências, determinou os grupos prioritários para recebimento da vacina contra 

o SARS-CoV-2. Neste documento é mencionado que trabalhadores da educação 

fazem parte do plano sem, contudo, mencionar a sua ordem de prioridade. 

Ressalta-se que discentes, independente da área de formação, não estão 

contemplados no calendário de vacinação prioritária.  

Desde o início da vacinação em fevereiro duas vacinas estão sendo 

utilizadas no Brasil, a CoronaVac (Sinovac/Butantan) e a ChAdOx1/CoviShield 

(Oxford/Fiocruz). Até o momento nenhuma destas vacinas demonstraram serem 

capazes de induzir a imunidade esterilizante, ou seja, a capacidade de proteger 

contra novas infecções. Isto significa que mesmo após vacinados os indivíduos 

podem se infectar e transmitir a doença para outras pessoas, estando protegidos 

apenas contra o desenvolvimento de formas graves da doença. Desta maneira, 

conforme orientações do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos 

(CDC/USA) publicado em 08 de março de 2021, é essencial que os indivíduos 

vacinados mantenham as medidas preventivas na presença de indivíduos não 

vacinados. Estas medidas incluem, evitar aglomerações, distanciamento mínimo 

de 2 m e uso obrigatório de máscara.  

Considerando a possibilidade de novas infecções, a capacidade de 

agravamento da doença e a indisponibilidade de vacinas para toda a comunidade 

acadêmica, o desenvolvimento de atividades presenciais nas faixas de risco laranja 

e vermelha no campus não estão recomendadas. Estas orientações permanecerão 

até que pelo menos 70% da comunidade acadêmica esteja vacinada.  
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Cabe ressaltar que diante das diferentes características dos cursos de 

Graduação, os órgãos colegiados devem avaliar as atividades extra-campus 

levando em consideração a vacinação* do público envolvido, o risco de 

contaminação do público não vacinado (pais, amigos e residentes no mesmo 

domicílio) e a autorização do campo de estágio. 

 
*Considera-se o indivíduo efetivamente vacinado aquele que recebeu as duas doses da 

vacina, dentro da janela adequada, há pelo menos 14 dias. Ressalta-se que até o momento 

não se tem informação quanto a proteção da vacina contra as variantes virais (B.1.1.7, 

B.1.351 e P1) e o tempo de duração do efeito protetivo.  

 

6. Pessoas em Grupos de Risco 
 

Deverão ser priorizados para a execução de atividades remotas enquanto 

durar a situação de pandemia por SARS-CoV-2 definida pela OMS, independente 

da Classificação Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde/MT, mediante 

autodeclaração ou documentos disponibilizados no Sistema Eletrônico (SEI), as 

seguintes situações: 

 
I – Pessoas consideradas grupo de risco para agravamento da COVID-19, 

portadores de 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. 

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 (tratamento de condições autoimunes). 
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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 – Pessoas 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 – Pessoas 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 mediante encaminhamento via 

SEI de autodeclaração. Os servidores deverão enviar o documento à sua chefia 

imediata e os discentes à coordenação de Curso, devendo ser resguardadas as 

informações pessoais e sigilosas constantes nos anexos deste documento. 

A prestação de informação falsa sujeitará às sanções penais e administrativas 

previstas em Lei. 

 

7. Orientações Gerais 
 

Os servidores, estudantes e público externo devem observar as orientações 

abaixo relacionadas para que sejam garantidas as condições mínimas para o 

impedimento da  disseminação da COVID-19, em atividades realizadas nas 

dependências da UFR, quando a situação epidemiológica indicada pela SES-MT 

assim permitir: 
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a. O uso de máscaras dentro das dependências da UFR é obrigatório. Estas devem 

estar corretamente posicionada cobrindo completamente a área do nariz e boca. 

b. As máscaras devem ser do tipo descartável cirúrgica, ou quando feitas de tecido, 

possuírem no mínimo duas camadas de tecido. 

c. O uso de máscaras do tipo bandana, acrílico ou papel não oferecem a proteção 

adequada ao indivíduo, portanto, não está autorizado. 

d. O uso adequado da máscara, posicionado corretamente cobrindo a área do nariz 

e da boca, deve ser mantido durante todo o tempo de permanência na UFR. 

Portanto, não é recomendada a retirada de máscaras ou uso incorreto desta, 

especialmente ao falar com outras pessoas, ao telefone, ministrar aulas ou em 

ambientes de uso comum. 

e. A retirada temporária da máscara será permitida apenas no caso de refeições no 

Restaurante Universitário, Copas e Cantinas, quando a situação epidemiológica 

permitir, observando as orientações para os usuários contidas no item 9 deste 

documento. 

f. Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70% periodicamente ou sempre 

que tocar em maçanetas, portas, outras superfícies de uso comum e documentos 

manipulados por outras pessoas. 

g. Bebedouros, filtros e similares devem ser desativados e cada indivíduo deve 

trazer a própria garrafa de água para hidratação durante a permanência no 

campus. O compartilhamento de garrafas não é recomendado. 

h. Deverá ser obedecido o distanciamento físico de no mínimo 2m entre os 

indivíduos. Em locais fechados a distância deve ser sempre a maior possível 

comportada pelo ambiente. 

i. Se houver suspeita de infecção por COVID-19 ou contato com casos suspeitos, 

o indivíduo deverá permanecer na sua residência e seguir as orientações 

constantes no item 11.  

 

 

 

 
2 m 

Mantenha Distância 

 

Utilize Máscara 

 

Higienize as Mãos 
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j. Quando possível, 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. 
 

7.1 Orientações para Circulação no Campus 
 

a. O deslocamento e permanência no campus deverá ser restrito apenas à execução 

das atividades previstas. 

b. Evitar ao máximo o deslocamento entre os espaços do campus. Sempre que 

possível resolver as demandas por telefone, e-mail ou vídeo conferência. 

c. Se necessário o deslocamento, seguir as orientações previstas no item 7. 

d. A movimentação de/para os ambientes em grupos não é permitida, o 

deslocamento deve ser sempre realizado de forma individual.  

e. Nos pontos de ônibus deverão ser organizadas filas, respeitando o espaçamento 

interpessoal previsto no item 7. 

f. Assim que chegar ao campus, indivíduos deverão se deslocar imediatamente 

para o seu local de trabalho ou sala de aula, não sendo recomendada a 

permanência em corredores, estacionamento e entrada dos blocos. 

g. Salas de aula e laboratórios deverão ser utilizados apenas para sua atividade fim, 

não sendo recomendada a utilização destes espaços para descanso, estudo ou 

reuniões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circule Sozinho 

 

Utilize Meios Digitais 
de Comunicação 
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7.2 Reuniões e Eventos 
 

a. As reuniões deverão ocorrer preferencialmente de forma virtual. Na extrema 

necessidade, as reuniões presenciais poderão ocorrer utilizando os critérios de 

ocupação do espaço conforme descrito no item 04 e as demais orientações de 

biossegurança informadas nesse documento. 

b. Reuniões com grupos de trabalho superior a 5 pessoas deverão ser 

desencorajadas. 

c. Se a reunião envolver pessoas externas à UFR, orientá-las sobre as medidas de 

prevenção constantes neste documento. 

d. Antes e após as reuniões todo o espaço deve ser higienizado conforme descrito 

no item 08. 

e. Reuniões realizadas no mesmo espaço devem ser agendadas com pelo menos 

uma hora de separação, de forma a garantir tempo suficiente para higienização 

e evitar aglomeração de pessoas.  

f. Eventos presenciais, promovidos pela UFR, com mais de 10 pessoas (público 

externo ou interno), sejam de ensino, pesquisa, extensão, culturais ou esportivos 

deverão ser proibidos enquanto permanecer a situação de emergência sanitária. 

 

 

 

 

 

8. Orientações Gerais de Limpeza e Higienização 
 
a. Para higienização de equipamentos, portas, maçanetas, torneiras e superfícies 

de trabalho deverá ser utilizado preferencialmente álcool líquido 70%. 

b. A limpeza do chão e banheiros deverá ser feita com hipoclorito de sódio (água 

sanitária) ou outro agente sanitizante na concentração recomendada pelo 

fabricante. 

 

Evite Reuniões Presenciais Utilize Plataformas Digitais 
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c. As portas e maçanetas de salas de aula (quando em uso), salas de trabalho e 

laboratórios devem ser higienizadas no mínimo três vezes ao dia. 

d. Mesas e carteiras das salas de aula devem ser higienizadas ao fim de cada turno 

de aula (quando em uso). 

e. Banheiros de uso comum deverão ser completamente higienizados 

minimamente duas vezes ao dia (quando em utilização). Tomar devida atenção 

às pias e torneiras que deverão ser higienizadas no mínimo duas vezes por turno. 

f. Servidores serão responsáveis diariamente pela higienização de seu 

equipamento de trabalho (computadores, mesas e bancadas). 

g. Balcões de atendimento (registro escolar, protocolo, biblioteca e etc) deverão 

ser higienizados pela equipe de limpeza a cada duas horas (quando em uso). 

h. O compartilhamento de estações de trabalho deve ser desencorajado. Na 

impossibilidade, recomenda-se a higienização completa antes e ao fim do turno 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Plano para Utilização dos Espaços 
 

Como orientações gerais para utilização dos espaços na UFR, 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 

Higienize Ambiente e Objetos Regularmente 
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evitar uso de adornos; quanto a manter os cabelos presos; sobre evitar 

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

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

informações para buscar orientações adequadas de diagnóstico e tratamento. 

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

pedal, 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 4 deste documento. O 

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

na área interna e externa dos respectivos ambientes, em local de fácil 

visualização. 

e. Em salas de aulas, refeitórios, bibliotecas, laboratórios e outros ambientes 

coletivos sugere-se a demarcação do 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. Nos sanitários coletivos sugere-se a disponibilização de sabonete líquido, 

dispensadores de toalhas de papel, além de álcool 70%. Também, 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. 

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

ventilação natural, mantendo a porta de acesso ao salão e as janelas abertas, com 

ventilação adequada. 
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j. Nos espaços administrativos, 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 entre os servidores. 

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

agendamento prévio. 

m. Programar os agendamentos em intervalos espaçados diminuindo a 

possibilidade de aglomerações no setor. 

n. 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%. 

o. 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. 

p. 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. 

q. Inutilizar assentos em longarinas, alternadamente e através de aviso afixado no 

móvel. 

r. Se possível, realizar o atendimento sem que haja necessidade de o usuário entrar 

no setor. 

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

somente o necessário. 

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

facial do tipo viseira e luvas descartáveis. Ao término do atendimento, ambos 

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

v. Disponibilizar dispensador com álcool 70% e caneta exclusivos para os usuários 

no local de atendimento do setor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Salas de Aula 
 

a. Promover o distanciamento de 2 metros a partir do quadro negro/branco para 

demarcar a primeira fileira e seguir a demarcação das demais fileiras conforme 

os critérios de ocupação descritos no item 4 deste documento. 

b. Sinalizar o local das carteiras e mesa do professor no chão para evitar erros no 

distanciamento. 

c. Não consumir alimentos/bebidas nas salas de aula. 

d. Os discentes deverão permanecer nas salas somente durante o período das aulas. 

e. Ao iniciar a aula, relembrar aos alunos da necessidade de atenção ao surgimento 

de sinais e sintomas de COVID-19 e às medidas de biossegurança. 

f. Trabalhos em grupo deverão ser restritos ao ambiente virtual. 

g. Dar prioridade para o envio de materiais e trabalhos por meios digitais. 

h. Não circular na sala. 

i. Não trocar de carteira durante o turno de aula. 

 

Agende os 
Atendimentos 

 

Estabeleça 
Rodízios

 

Evite 
Climatizadores 

 

Mantenha Distanciamento 

 

Mantenha Portas e 
Janelas Abertas 

 

Obedeça ao Limite 
de Ocupação 



 
 

Plano de Contingenciamento à COVID-19 - UFR 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 04/2021 

29 

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

CEC / CSQV-PROGEP 

9.2  Laboratórios Didáticos e de Pesquisa 

 
a. Docentes, além da máscara, poderão utilizar viseiras ou óculos de proteção em 

aulas práticas, devido ao maior contato com os alunos. 

b. Sinalizar os espaços considerando a metragem e a ocupação de pessoas. 

c. Evitar o compartilhamento de materiais didáticos entre estudantes. Caso o 

material esteja em número insuficiente para uso individual recomenda-se a 

utilização de luvas descartáveis e a higienização do material com álcool à 70% 

entre a utilização de cada usuário. 

d. Materiais pessoais dos estudantes devem permanecer fora do laboratório e em 

local arejado. 

e. Higienizar as bancadas e equipamentos com álcool à 70% antes e após o uso. 

f. Manter nas mesas e bancadas, material suficiente apenas para aula proposta no 

dia/horário, a fim de evitar exposição desnecessária de materiais excedentes. 

g. Controles de climatizadores devem ser recobertos com plástico filme, para 

facilitar a higienização após cada uso. 

h. Os discentes deverão permanecer nos laboratórios didáticos somente durante o 

período das aulas. 

 

9.3 Laboratórios de Informática 
 

a. Seguir as recomendações gerais para laboratórios, mantendo distância de 2 

metros entre as estações de informática. 

b. Diminuir ou fazer revezamento do número de alunos neste espaço conforme 

regras de distanciamento. 

c. Disponibilizar álcool à 70% e papel toalha sobre as mesas dos computadores. 

d. Orientar cada usuário sobre a higienização da sua estação de informática. 

e. Quando possível cobrir teclado e mouse com plástico filme para facilitar o 

processo de higienização. 

f. Deve ser realizada higienização com papel toalha e álcool líquido à 70% nas 

superfícies das mesas, cadeiras, monitores, teclados e mouses a cada turno. 
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9.4 Biblioteca 

 
a. Realizar a higienização das mãos com álcool à 70% antes de manusear os livros. 

b. Sinalizar os espaços considerando a metragem e a ocupação de pessoas. 

c. Inutilizar assentos em estações de estudo, alternadamente e através de aviso 

afixado no móvel. 

d. As mesas e estações de estudo devem ser higienizadas com álcool à 70% após 

cada uso. 

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

periódicos eletrônicos e bibliotecas virtuais. 

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

realizar pesquisa no catálogo bibliográfico quando a consulta prévia não for 

realizada. 

g. Realizar a higienização das mãos antes e após o uso dos computadores para 

consulta do catálogo bibliográfico. 

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

estantes do acervo. 

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

recebidos. 

j. Os servidores e colaboradores da biblioteca deverão manusear os materiais do 

acervo utilizando luvas descartáveis, especialmente, durante o recebimento. 

Após, retirar as luvas e higienizar as mãos. 

k. Suspender o recebimento de doações. 

 

9.5 Copas e Cozinhas 
 

a. Sinalizar no chão dos espaços que devem ser ocupados pelas cadeiras, a fim de 

garantir o distanciamento exigido. 

b. Em mesas fixas demarcar espaços a serem inutilizados 

c. Não devem ser compartilhados itens como esponja, talheres, copos, xícaras, etc. 

d. Não compartilhar alimentos. 
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e. As portas dos eletrodomésticos devem ser higienizadas com álcool 70% antes e 

após o uso. 

f. Os recipientes devem ser higienizados antes de serem colocados na geladeira. 

g. O local deve ser restrito aos servidores. 

h. Retirar as máscaras apenas no momento de realização das refeições. 

i. Evitar conversar durantes as refeições. 

j. Disponibilizar condições para higiene das mãos: dispensador de preparação 

alcoólica à 70% e lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte 

para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato 

manual. 

k. Realizar escalonamento de pessoal para realizar as refeições de forma a garantir 

que o espaçamento mínimo de 2m² seja garantido.  

 

9.6 Xerox 
 

a. Higienizar frequentemente com álcool à 70% as impressoras e balcões. 

b. Funcionários deverão higienizar as mãos com álcool à 70% após cada 

atendimento e lavá-las pelo menos a cada 1h de serviço. 

c. Não deixar material de expediente excedente e exposto no local. 

d. Realizar demarcação no chão para organização da fila de atendimento 

respeitando o espaço mínimo sugerido. 

 

9.7 Núcleo de Estudos e Atividades Aberto à Terceira Idade – 
NEATI 

 
a. Permanecem suspensas todas as atividades didáticas e extensionistas 

presenciais com público de idosos nas dependências do Núcleo de Estudos e 

Atividades Aberto à Terceira Idade (NEATI). Demais atividades acadêmicas e 

administrativas devem seguir as orientações a seguir. 
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b. A utilização do espaço deve ser previamente agendada junto à 

secretaria/gerência NEATI, respeitando o teto de ocupação, distanciamento e 

uso de máscara. 

c. Realizar a higienização das mãos com álcool à 70% antes de acessar e ao sair 

do salão de atividades. 

d. Distribuir cadeiras ou colchonetes de acordo com a demarcação e realizar 

higienização com álcool à 70% antes e após o uso. 

e. Durante o período de funcionamento e sempre no início das atividades, 

higienizar as superfícies de toque e objetos com álcool líquido 70%, sob fricção 

(ex.: maçanetas, interruptores, mesas, microfones, caixas de som). 

f. O acesso ao camarim deverá ser realizado apenas pelo responsável pela 

atividade, realizando higienização das mãos com álcool à 70% antes e após 

manipular os objetos. 

 

9.8 Centro de Práticas Psicológicas - CEPRAPSI 
 

Considerando que o funcionamento dos serviços de atenção à saúde mental 

são extremamente relevantes dentro ou fora do contexto de pandemia, entende-se 

a necessidade de manter o serviço, dando efetivo acolhimento à comunidade 

acadêmica em relação à ações voltadas para este tipo de assistência. Desse modo, 

orienta-se: 

a. Antes do início das atividades os servidores responsáveis deverão fazer a leitura 

do “Plano de Contingenciamento à COVID-19 - UFR” e preparar o local 

conforme orientado neste documento, especialmente a organização e 

demarcação de espaços, indicativo de lotação máxima e verificar a existência 

de materiais para higienização das mãos e superfícies (sabão, álcool à 70% ou 

saneante específico), assim como, normas de biossegurança, orientações para 

circulação de pessoas e fixação de cartazes. 

b. Priorizar consultas de modo remoto por meio de plataformas digitais. 
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c. 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. 

d. Pacientes pertencentes aos grupos de risco deverão ser atendidos 

exclusivamente de maneira remota. 

e. Durante o agendamento informar ao usuário para não se dirigir à universidade 

se estiver manifestando quaisquer sintomas de COVID-19. 

f. Deve-se evitar pacientes em sala de espera e aglomerações dentro da unidade. 

g. O acolhimento deve ocorrer com o estabelecimento de distância segura entre o 

usuário e o profissional, com as janelas abertas, garantindo a circulação do ar, 

porém, preservando a privacidade do atendimento. 

h. Os profissionais deverão buscar dar agilidade no acolhimento, evitando a 

aglomeração de pessoas em sala de espera. 

i. Os atendimentos deverão ser realizados com o uso de EPI adequados. 

j. A poltrona/cadeira para atendimento de pacientes deverá ser higienizada antes 

e após o atendimento dos usuários. 

k. 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 o período de 

pandemia; 

 

9.9 Centro de Línguas - CELIG 
 

a. O espaço deverá funcionar preferencialmente para realização de aulas de 

idiomas. 

b. Para as atividades didáticas e extensionistas de forma presencial nas 

dependências dessa unidade, seguir orientações descritas neste documento 

(salas de aula). 
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9.10 Centros Acadêmicos/Centro de Vivência 
 

a. Permanecem suspensas todas as atividades presenciais desenvolvidas pelos 

estudantes nas dependências do centro de vivência e espaços anexos (centros 

acadêmicos). 

b. Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) para 

agendamento e realização das assembleias e reuniões. 

 

9.11 Restaurante Universitário 
 

Considerando que o Restaurante Universitário (RU) deverá estar preparado 

para quando do retorno das atividades acadêmicas presenciais na UFR, alguns 

cuidados de higiene e boas práticas devem ser adotados a fim de reduzir o risco de 

disseminação do vírus e garantir a oferta de alimentos seguros. Para isso, será 

necessário se adequar e atender a todos os protocolos de segurança tanto para os 

servidores quanto para os usuários, que deverão ser adotadas quando em 

classificação de risco BAIXA (verde), conforme Quadro 04: 

 
9.11.1. Orientações aos Funcionários 

 

a. Avaliar a necessidade e possibilidade de mudanças de turno de trabalho (horário 

de entrada, saída e intervalo) para evitar aglomerações. 

b. Recomenda-se aferir a temperatura dos servidores e colaboradores na entrada 

do RU. 

c. Uso obrigatório de máscaras durante o expediente. 

d. Considerar a necessidade de troca da máscara a cada 3 horas no máximo ou 

quando estiver úmida ou suja, mesmo que o tempo seja inferior. 

e. Estimular o distanciamento mínimo de 2 m entre os funcionários em atividade 

de produção de alimentos, considerando as limitações do espaço físico do RU. 

f. Estabelecer distanciamento de 2m nas mesas de refeições dos funcionários 

(copa). 



 
 

Plano de Contingenciamento à COVID-19 - UFR 

Universidade Federal de Rondonópolis 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 

V. 1 – 04/2021 

35 

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

CEC / CSQV-PROGEP 

g. Exigir dos entregadores e fornecedores, o uso de máscaras, higienização das 

mãos com álcool 70% para adentrar ao restaurante. 

h. Higienizar as mãos sempre que receber mercadorias, mesmo quando utilizar 

luvas. 

i. Proceder lavagem com água e sabão ou desinfecção das embalagens das 

mercadorias com álcool à 70% na recepção dos itens. 

j. Uso constante e adequado de sabonete antisséptico e papel toalha nas pias para 

lavagem das mãos dos locais de produção de alimento. 

k. Orientar os usuários sobre a impossibilidade de autosserviço no buffet e a 

necessidade de evitar conversas durante o atendimento. 

l. O funcionário deverá estar paramentado (EPI: máscara,  face shield ou óculos 

de proteção e luvas): ao receber mercadorias de fora da UFR e ao 

desempenharem atividades de contato direto com os usuários como reposição 

de saldo (caixa), controle da catraca, servir alimentos  e higienização dos pratos 

e talheres. 

m. Aferir a temperatura dos estudantes e servidores na entrada do RU. 

n. Servir o buffet aos usuários, mantendo distanciamento mínimo obrigatório. 

o. Os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos, etc), saleiros e farinheiras, 

bem como os porta-guardanapos, entre outros, não deverão ser disponibilizados 

para uso compartilhado, estes alimentos devem ser fornecidos em porções 

individuais (p. ex. sachês) para cada usuário. 

p. Entregar jogo de utensílios higienizados aos usuários do RU (talheres e 

guardanapo de papel, embalados individualmente), assim como, sachês 

individuais de temperos (azeite, vinagre, molhos). 

q. Após prestar atendimento ao público, lavar as mãos com água e sabão ou usar 

álcool à 70%. 

 

9.11.2. Orientações aos Usuários 

 

a. O espaço de vivência anexo a entrada do restaurante deve ser interditado para 

utilização. 
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b. Atender o local de formação de filas para acesso ao caixa e catraca digital 

assumindo distanciamento mínimo de 2m entre os usuários, conforme 

demarcação no piso. 

c. Garantir disponibilidade constante e adequada de sabonete antisséptico e papel 

toalha nas pias para lavagem das mãos localizadas na entrada do refeitório e dos 

banheiros. 

d. Na impossibilidade de lavagem das mãos de todos os usuários na entrada, 

disponibilizar dispensador de álcool à 70% para aplicação nas mãos após a 

passagem pela catraca digital. 

e. As máscaras poderão ser retiradas somente durante a refeição. 

f. A máscara deve ser devidamente armazenada pelo usuário para posterior 

utilização, não devendo ficar sobre a mesa/bancos do restaurante. 

g. Ocupar assentos e mesas disponíveis conforme demarcação com o objetivo de 

manter o distanciamento mínimo obrigatório. 

h. Ao finalizar a refeição, proceder higienização das mãos com álcool à 70%, 

colocar a máscara e dirigir-se imediatamente para a área de recepção dos pratos 

e talheres, obedecendo distanciamento e evitando aglomerações. 

i. Não tocar com as mãos na catraca no momento de acesso e saída do RU, a fim 

de evitar contaminação. 

j. Deixar o RU assim que finalizar as refeições para garantir melhor proteção a 

todos os usuários. 

 

9.11.3. Orientações à Gestão do RU 

 
A forma de utilização dos ambientes do RU levará em consideração o cenário 

da pandemia no momento da retomada das atividades acadêmicas presenciais. 

Segue algumas orientações para reorganização do espaço: 

a. Respeitar limite de lotação do espaço, mantendo o distanciamento entre as 

pessoas de no mínimo 2 m. 

b. Fazer demarcação no piso com distanciamento de 2 m entre os usuários para 

orientação da formação de filas. 
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c. Inutilizar com sinalização cadeiras e mesas com o objetivo de manter o 

distanciamento mínimo de 2 m entre os usuários. 

d. Garantir que as torneiras sejam de acionamento automático ou sem contato 

manual (pedal ou cotovelo). 

e. Instalar vidros/cabines acrílicas entre o salão e a área de recepção de pratos e 

talheres. 

f. Disponibilizar álcool 70% nas entradas, nos buffets e mesas de refeição. 

g. No espaço de manipulação dos alimentos, seguir recomendações da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e demais recomendações gerais. 

h. Organizar a operação do RU em modo de entregas (pegue e leve) para as 

classificações de risco amarelo, laranja e vermelho, conforme Quadro 04. 

i. Solicitar ao serviço de limpeza e garantir disponibilidade de funcionários para 

que se realize desinfecção frequentes das superfícies das mesas, bancadas e 

assentos, assim como, a higienização do espaço físico uma vez por turno. 

j. Aumentar a frequência e intensificar a higienização dos sanitários, lavabos, 

maçanetas das portas, corrimãos e demais superfícies de contato frequente. 

k. Estender o horário das refeições para o público, para evitar aglomerações e filas, 

lembrando que esta alteração precisa ser discutida e organizada junto às  

cessionárias do RU. 

l. A organização deve distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais 

de refeição. 

m. Fixar cartazes orientando os usuários quanto a: 

• não conversarem enquanto estiverem nas filas e ao se alimentar. 

• usar etiqueta respiratória (ombro, antebraço como barreira). 

• impossibilidade de autosserviço. 

• higienização correta das mãos. 

• dicas de boas práticas e higiene para evitar a contaminação pela Covid-19. 

n. Reforçar os protocolos de higienização dos utensílios, equipamentos e 

mobiliários mais utilizados durante o atendimento aos clientes, utilizando álcool 

à 70% ou solução de hipoclorito de sódio a 2%. 
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o. Capacitar os colaboradores quanto a utilização correta de EPIs, máscaras e luvas 

descartáveis na distribuição dos alimentos, na devolução dos utensílios 

utilizados pelos comensais, na higienização dos ambientes e superfícies e no 

manejo dos resíduos. 

p. Atentar ao número de funcionários por turno no RU a fim de evitar 

aglomerações. 

 

9.12 Cantinas 

 
a. Utilizar o sistema pegue e leve como preferencial. 

b. Não dispor mesas ou permitir apenas um usuário por mesa. 

c. Providenciar a demarcação do piso na área externa ao setor para o 

distanciamento de 2 metros entre os usuários e evitar aglomerações. 

d. Demarcação com fita zebrada indicando a distância ao balcão de atendimento. 

e. Higienização periódica do balcão de atendimento e mesas. 

f. Limitar o número de pessoas para atendimento local, evitando aglomerações. 

g. Ao responsável pela cantina realizar capacitação de recursos humanos para 

seguirem todas as recomendações deste protocolo. 

h. Estender o horário de funcionamento para evitar aglomerações. 

 

9.13 Quadra de Esportes 

 
Permanecem suspensas todas as atividades desportivas desenvolvidas nas 

dependências da UFR, conforme Quadro 04. 

 

9.14 Casa do Estudante Universitário – CEU 

 
9.14.1. Medidas Individuais 

 
a. Recomenda-se o uso de máscaras nos ambientes coletivos. 
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b. Ao sair do seu alojamento na CEU o estudante deverá obrigatoriamente usar 

máscara. Lembrar também de levar consigo máscaras para eventuais trocas. 

c. Evitar comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos. 

d. Utilizar a etiqueta respiratória, ao tossir e espirrar, e o distanciamento social 

seguro. 

e. Higienizar frequentemente as mãos, sobretudo ao entrar na CEU. 

f. Trocar o calçado por outro ao entrar na casa, deixando o utilizado na porta de 

entrada (por fora) e higienizar diariamente. 

g. Recomenda-se que ao retornar à CEU troque a roupa utilizada durante a 

atividade fora da moradia estudantil. 

h. Deve ser evitado o compartilhamento de itens de uso pessoal (roupas, 

maquiagens), utensílios domésticos (copos, talheres, xícaras), itens de higiene 

pessoal (sabonetes, toalhas de rosto, escova de cabelo) e alimentos. 

i. Não compartilhar material de trabalho e didático como canetas, cadernos, 

réguas, borrachas etc. 

j. Higienizar regularmente os aparelhos celulares e óculos. 

k. Deve ser evitada a circulação desnecessária pelos corredores e espaços 

coletivos. 

l. Manter-se atualizado sobre medidas de prevenção a COVID – 19 e os cuidados 

necessários a serem adotados na moradia estudantil. 

m. Cada morador é corresponsável pelos cuidados no âmbito da CEUs, tanto para 

sensibilizar aqueles que estiverem sem máscara, quanto para comunicar aos 

setores competentes, em caso de falta de algum material de higiene nos espaços 

coletivos e, em situações de não cumprimento do isolamento social. 

 

9.14.2. Medidas Coletivas 

 

a. Em áreas coletivas praticar o distanciamento social mantendo pelo menos 2 

metros de distância. 

b. A taxa de ocupação máxima permitida na CEU será de 16 estudantes. 
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c. Sinalizar os espaços coletivos garantindo o distanciamento de 2 metros entre 

cada morador. 

d. São proibidas as aglomerações em qualquer espaço da CEU. 

e. Não serão permitidas visitas na CEU, exceto de serviços de saúde. 

f. Reduzir a quantidade de materiais disponíveis nas salas de estar e de estudos, 

isolando-os na medida do possível e mantendo apenas o que for estritamente 

necessário. 

g. Recomenda-se um rodízio para a utilização das áreas comuns, para preservar o 

distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar aglomeração. 

h. Higienizar, no mínimo uma (01) vez ao dia, piso das áreas comuns (corredores 

de circulação, saguões, banheiros) e instalações sanitárias com preparações 

antissépticas ou sanitárias de efeito similar indicadas para este fim. 

i. Higienizar regularmente, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das 

portas, corrimãos, interruptores, puxadores com álcool à 70% ou preparações 

antissépticas ou sanitárias de efeito similar. 

j. Imediatamente após o término da utilização de computadores, tablets, 

equipamentos, instrumentos e materiais didáticos, os usuários devem higienizá-

los com álcool à 70%. 

k. Se possível, cobrir teclados e mouses com plástico filme para facilitar a 

higienização. 

l. Garantir a abertura de todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na 

medida do possível, a ventilação natural. 

m. A administração do CEU deverá reservar uma área para isolamento dentro do 

CEU, preferencialmente com banheiro de uso exclusivo dos casos suspeitos.  

 

9.14.3. Caso Suspeito ou Confirmado de COVID-19 

 

a. Os estudantes sintomáticos deverão procurar atendimento médico, informar a 

CAE/PROECE/UFR e solicitar a realização de teste para diagnóstico de 

COVID-19. 
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b. Moradores que tiveram contato com caso confirmado de COVID-19 deverão 

procurar atendimento médico, informar a PROECE e solicitar a realização de 

teste para diagnóstico de COVID-19. 

c. Informar aos demais moradores sobre a suspeita. 

d. Caso algum morador apresente sintomas de COVID-19, todos os moradores da 

CEU deverão permanecer em isolamento até a divulgação do resultado do 

exame laboratorial. 

e. Em caso confirmado de COVID-19 em morador da CEU, todos os moradores 

permanecerão em isolamento social por no mínimo 14 dias. 

f. Em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, o morador deverá ser 

alocado em área reservada para seu uso exclusivo, e sair do espaço somente 

quando estritamente necessário, usando máscara. 

g. Estudantes em contato com caso confirmado de COVID-19 deverão ficar em 

isolamento na área reservada por 14 dias, sair somente quando estritamente 

necessário, usando máscara e deverá receber e realizar as refeições no quarto. 

h. Casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 deverão receber e realizar as 

refeições no quarto. 

i. O lixo da casa precisa ser identificado com uma etiqueta no saco, indicando que 

se trata de resíduos que podem contaminar pelo SARS-CoV-2. 

j. Caso novos moradores apresentem suspeita ou resultado positivo, os prazos de 

isolamento devem ser reiniciados a partir da última notificação. 

k. O morador definido como caso suspeito ou confirmado deverá assinar o Termo 

de Responsabilidade (Apêndice B), declarando ciência sobre a necessidade de 

isolamento domiciliar e recebimento das orientações pertinentes ao caso. 
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10. Orientações para Processos Seletivos, 
Concursos e Provas de Nivelamento 

 

a. A realização deste tipo de atividade está condicionada às condições 

epidemiológicas conforme consta no Quadro 04. Caso recomendados para 

realização de forma presencial, deverão seguir as orientações abaixo. 

b. Em caso de concurso, seletivos, provas de proficiência, certificar-se que os 

candidatos tenham conhecimento dos planos de contingência com antecedência 

da realização da prova. 

c. Considerar o espaço de 4 m² por candidato para calcular a lotação máxima dos 

ambientes. 

d. Verificar as normas para utilização do ambiente no qual a atividade será 

executada conforme item 09. 

e. Caso o número de candidatos seja maior que 30, a unidade executora deverá 

dividir a atividade em dois ou mais dias de forma que em nenhum dos períodos 

o número de pessoas seja maior que 30. 

f. Instruir aos candidatos que tragam além dos próprios materiais para execução 

da prova, também garrafas com água de forma a evitar a utilização de 

bebedouros e filtros. 

g. Orientar aos candidatos que cheguem ao local de prova não mais que 15 minutos 

antes e que deixem os espaços da UFR imediatamente após a avaliação. 

h. Instruir aos candidatos que caso apresentem sintomas de COVID-19 (conforme 

item 2.3) ou tenham tido contato com pessoas com sintomas nos últimos sete 

dias não deverão se deslocar à universidade para realizar a prova. 

i. Explicitar aos servidores responsáveis pela aplicação da prova que caso 

apresentem sintomas respiratórios ou que tenham tido contato com pessoas com 

estes sintomas não deverão se encaminhar para o local de prova. 

j. A unidade executora será responsável pela solicitação e garantia de higienização 

dos equipamentos utilizados (mesas e cadeiras por exemplo) antes e após a 

execução da atividade. 
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k. Considerando a imprevisibilidade da situação epidemiológica, poderá haver a 

revisão dos decretos emitidos pelas autoridades de saúde estaduais e municipais. 

A unidade executora deve ficar atenta às atualizações das resoluções e deverá 

suspender o evento caso assim determine a legislação vigente à época. 
 

11. Orientações para Casos Suspeitos 
 

11.1 Orientações Gerais 
 

Serão considerados casos suspeitos de COVID-19 àqueles que apresentarem 

os seguintes sintomas: 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 dispneia (falta de ar). 

 

11.2 Fluxo para Testagem de Servidores 
 

Além da adoção de medidas de prevenção e controle para evitar a propagação 

do vírus, a identificação de caso positivo no ambiente de trabalho é fundamental 

para o controle da disseminação viral. 

Ficam estabelecidos os seguintes critérios: 

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

chefia imediata, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ser afastado de 

suas atividades e buscar atendimento na rede de saúde pública ou privada. 

OBS: Para os sintomáticos será necessário anexar ao processo a solicitação 

médica para que o exame de RT-PCR seja realizado pela UFR. 

b. Servidores em contato direto com caso com diagnóstico laboratorial positivo 

para COVID-19 nos últimos 7 dias também deverão comunicar, via Sistema 

Eletrônico (SEI), a chefia imediata. 
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OBS: Para os contactantes será necessário anexar ao processo o exame 

laboratorial positivo do contato para que o exame de RT-PCR seja realizado 

pela UFR. 

c. As chefias devem encaminhar a notificação de caso suspeito com solicitação 

de realização de teste diagnóstico de COVID-19, via SEI, para o Comitê de 

Enfrentamento à COVID- 19 (CUR – CEC). 

d. Os processos serão analisados pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de 

Vida - CSQV/PROGEP/UFR para avaliação da solicitação, e posterior 

agendamento e realização da coleta da amostra do servidor para testagem nos 

casos aprovados. 

e. Mediante disponibilidade de recursos laboratoriais para os testes, os exames 

serão realizados no laboratório de Citogenética/NUPEC/UFR. 

f. Para realização do teste molecular a coleta de amostras deverá ocorrer 

conforme tempo de apresentação/evolução dos sintomas: do 3º ao 8º dia 

(preferencialmente entre 3º - 5ºdia). 

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

servidor será afastado das atividades por um período mínimo de 14 dias, 

podendo esse período ser prorrogado conforme atestado médico. 

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

servidores em contato direto deverão realizar teste de diagnóstico para 

COVID-19, independente de sintomatologia. 

i. O servidor com infecção confirmada deverá comunicar os contatos diretos no 

ambiente de trabalho para que os mesmos também sejam testados. Esses 

deverão procurar a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, por e-mail, 

para realizar a solicitação e agendamento (csqv.progep@ufr.edu.br). 

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

aptos deverão retornar imediatamente às suas atividades. 
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Figura 1: Fluxograma para testagem de servidores. 

 

11.3 Fluxo para Testagem de Discentes 
 

Além da adoção de medidas gerais de prevenção e controle para evitar a 

propagação do vírus no âmbito da UFR expostas neste plano, a identificação de 

casos positivos entre discentes é fundamental para o controle da disseminação 

viral. 

Ficam estabelecidos os seguintes critérios para atividades presenciais: 

a. Discente com sintomas de COVID-19 deverá notificar prontamente a 

Coordenação de Graduação ao qual pertence, via Sistema Eletrônico (SEI), 

afastar-se das atividades didáticas e buscar atendimento na rede de saúde 

pública ou privada. 

OBS: Será necessário anexar ao processo a solicitação médica para que o 

exame de RT-PCR seja realizado pela UFR. 

b. A Coordenação de Ensino e Graduação do curso do caso suspeito deve 

encaminhar a solicitação de realização de teste diagnóstico de COVID-19, via 

SEI, para o Comitê de Enfrentamento à COVID- 19 (CUR – CEC) conforme 

tempo de apresentação/evolução dos sintomas: do 3º ao 8º dia 

(preferencialmente entre 3º - 5ºdia). 
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c. Os processos serão analisados pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis - 

CAE/PROECE/UFR para avaliação da solicitação, e posterior agendamento e 

realização da coleta da amostra do discente para testagem nos casos aprovados. 

d. Mediante disponibilidade de recursos laboratoriais para os testes, os exames 

serão realizados no laboratório de Citogenética/NUPEC/UFR. 

e. Em casos sintomáticos de algum estudante, todos os discentes da turma  

deverão permanecer em isolamento domiciliar e as atividades didáticas devem 

ser realizadas de forma remota ou suspensas por 14 dias ou até a divulgação 

do resultado do exame. 

f. Caso haja confirmação da suspeita de COVID-19, por exame laboratorial, o 

discente e o restante da turma deverão ficar afastados das atividades por um 

período mínimo de 14 dias, podendo esse período ser prorrogado conforme 

atestado médico. 

g. Discentes que tiveram contato com o caso confirmado deverão permanecer em 

isolamento domiciliar por 14 dias, podendo esse período ser prorrogado 

conforme atestado médico. 

h. Discentes que tiverem diagnóstico negativo para a COVID-19 e estiverem 

aptos deverão retornar imediatamente às suas atividades. 

 

 
 

Figura 2: Fluxograma para testagem de discentes. 
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11.4 Fluxo para Testagem de Discentes Moradores da Casa do 
Estudante Universitário 

 

Uma das principais formas de transmissão do coronavírus é por meio do 

contato próximo pessoa a pessoa, portanto a adoção de medidas de prevenção à 

COVID-19 na Casa do Estudante Universitário - CEU são fundamentais para o 

controle da infecção. Dessa forma, moradores/as que apresentarem sintomas 

compatíveis com Síndrome Gripal, deverão: 

a. Comunicar sobre o aparecimento dos sintomas à CAE/PROECE/UFR, por 

processo eletrônico via SEI, procurar atendimento médico e permanecer em 

isolamento domiciliar (conforme item 9.14). 

b. Em contato direto com caso com diagnóstico laboratorial positivo para COVID-

19 nos últimos 7 dias também deverão comunicar, via SEI, a 

CAE/PROECE/UFR. 

OBS: Para os contactantes será necessário anexar ao processo o exame 

laboratorial positivo do contato para que o exame de RT-PCR seja realizado 

pela UFR. 

c. Comunicar todos os moradores da CEU sobre a suspeita, os moradores 

assintomáticos contactantes de caso suspeito, também deverão permanecer em 

isolamento domiciliar até que a conclusão do resultado da testagem. 

d. A CAE/PROECE/UFR ficará responsável por agendar coleta da amostra para 

teste laboratorial de detecção da COVID-19, conforme tempo de 

apresentação/evolução dos sintomas: do 3º ao 8º dia (preferencialmente entre 3º 

- 5ºdia). 

e. Caso a infecção seja confirmada, todos os moradores da CEU deverão ser 

testados e até que o resultado esteja concluído todos deverão permanecer em 

isolamento. 
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Figura 3: Fluxograma para testagem de discentes moradores da Casa do 
Estudante Universitário. 

 

12. Competências 
 

12.1 Gestão Superior 

 
a. Providenciar área para higienização de mãos nas entradas principais dos 

Blocos Didáticos e Administrativos, dispensador com álcool 70%, sabão e 

outros sanitizantes recomendados, bem como disponibilizar Equipamentos de 

Proteção Individual aos servidores, como protetor facial do tipo face shield, 

máscaras N95 e luvas descartáveis quando necessário, além de viabilizar 

material gráfico para orientação e demarcação dos ambientes. 

b. Oferecer, quando possível, diagnóstico aos servidores e discentes sintomáticos 

que estejam em jornada de trabalho ou atividades didáticas, de extensão ou 

pesquisa de forma presencial na universidade, assim como disponibilizar a 

testagem de seus contatos dentro da universidade  em caso de diagnóstico 

positivo. 
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c. Fornecer o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades 

pertinentes ao diagnóstico de COVID-19 no âmbito da UFR, como: 

disponibilizar um servidor/colaborador terceirizado para atuar como secretário 

para atender as demandas pertinentes às solicitações de diagnóstico, 

disponibilizar e manter área/ambiente específico(a) para os procedimentos 

laboratoriais e a coleta de amostra biológica de servidores e discentes, adquirir 

materiais, reagentes e EPI, além de viabilizar o descarte adequado dos resíduos 

gerados. 

d. Acompanhar a evolução das taxas de risco de contaminação da COVID-19 no 

Estado de Mato Grosso e município de Rondonópolis e suspender as 

atividades administrativas, didáticas, de pesquisa e de extensão presenciais 

quando julgar necessário, instituindo regime de trabalho e didático remoto, 

conforme orientações deste documento e demais normativas oficiais.  

e. Providenciar ambiente específico no site da universidade para disponibilizar 

às comunidades civil e acadêmica todas as orientações e informações 

relacionadas ao processo de contingenciamento à COVID-19 no âmbito da 

UFR, assim como dispor de canal específico (e-mail/telefone) para 

comunicação entre servidores e a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de 

Vida - CSQV/PROGEP e, discentes e a Coordenadoria de Assistência 

Estudantil - CAE/PROECE. 

f. Instruir às equipes de limpeza quanto as orientações deste plano, 

especialmente quanto a frequência de limpeza e material a ser utilizado. 

 

12.2 Demais Membros da Comunidade Acadêmica 
 

a. Compete aos diretores, coordenadores, chefes de setor e secretarias 

providenciar as adequações (sinalização, higienização e controle de acesso) no 

local sob sua competência, atendendo as orientações constantes neste 

documento e demais normativas da UFR. 
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b. Compete às empresas terceirizadas dar orientações e suporte aos funcionários, 

bem como seguir as orientações contidas neste documento e demais normativas 

da UFR. 

c. Compete à toda comunidade acadêmica o cumprimento destas e demais 

recomendações. 
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Apêndices 
 
 
Apêndice A - Autodeclaração para Afastamento das Atividades Presenciais 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Rondonópolis 
 
 
 

Autodeclaração para Afastamento das Atividades Presenciais 
  

  
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 das atividades administrativas presenciais em razão de: 

Estar apresentando sinais ou sintomas gripais. 

Ter sob meus cuidados e coabitar com idosos ou pessoa com deficiências 

integrantes do grupo de risco para a COVID-19. 

Ter filho ou menor sob guarda em idade escolar ou inferior e que necessitam da 

minha assistência e não ter outra para realizar esta assistência. 

Possuir fator, condição de saúde ou situação de risco para agravamento da 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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Apêndice B – Termo de Responsabilidade – CEU/UFR 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Rondonópolis 
 
 
 
 

Termo de Responsabilidade – CEU/UFR 
 
 
 
 

Eu,______________________________________, RG nº ___________________, CPF 

nº ___________________, morador da Casa do Estudante Universitário – CEU/UFR, 

declaro para fins específicos de evitar a disseminação do SARS-CoV-2 e a possível 

contaminação de outras pessoas, que recebi todas as orientações sobre a necessidade de 

isolamento domiciliar durante o período mínimo de 14 dias. Declaro ainda, que tenho 

ciência da importância em procurar os serviços de saúde disponíveis para atendimento e 

orientação quanto a condição atual de saúde pela COVID-19.  

 
 
 
 
 

________________ , ____ de ______________ de _______. 
Local e data 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura e RGA 
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Apêndice C – Cartaz Orientativo 1 

 
 
Apêndice D – Cartaz Orientativo 2 

 
 

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

Realização: Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida -PROGEP/UFR
csqv.progep@ufr.edu.br

Lave as mãos constantemente

Higienize seus objetos
com álcool 70% antes, durante e após a jornada de 

trabalho/estudo

Álcool
70%

Evite aglomerações

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

Realização: Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida -PROGEP/UFR
csqv.progep@ufr.edu.br

Uso obrigatório de máscara
“O uso da máscara é individual, a proteção é para todos”

Mantenha distância segura
1,5-2 metros

2 m Servidor, fique atento!
“Se apresentar algum sintoma 

respiratório, comunique à 
Coordenação de Saúde e 

Qualidade de Vida – PROGEP”
csqv.progep@ufr.edu.br
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Apêndice E – Cartaz Orientativo 3 

 
 
Apêndice F – Cartaz Orientativo 4 

 

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

Realização: Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida -PROGEP/UFR
csqv.progep@ufr.edu.br

Uso obrigatório de máscara
“O uso da máscara é individual, a proteção é para todos”

Mantenha distância segura
1,5-2 metros

2 m Caro aluno 
“Não compartilhe objetos 

de uso pessoal, como copos, 
materiais, livros e afins.”

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

Realização: Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida -PROGEP/UFR
csqv.progep@ufr.edu.br

Febre

Dor de 
Cabeça

Dor de Garganta
Dificuldade de Respirar

Coriza

Fadiga, Mialgia 
e Fraqueza

Tosse

Perda de Apetite, 
Náusea, Vômito,

Diarreia e Perda de
Olfato e Paladar

SINTOMAS
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Apêndice G – Cartaz Orientativo 5 

 
 
Apêndice H – Cartaz Orientativo 6 

 
 
 
 
 

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

Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida -PROGEP/UFR
csqv.progep@ufr.edu.br

Por favor,
NÃO utilizar
este assento

Limite de Ocupação do Setor
Plano de Contingência à COVID-19

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

CEC / CSQV-PROGEP

Número 
Máximo de 

Pessoas

_______________

Número 
Máximo de 

Pessoas

_______________

Número 
Máximo de 

Pessoas

_______________

Número 
Máximo de 

Pessoas

_______________
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Apêndice I – Cartaz Orientativo 7 

 

Uso obrigatório de máscara
“O uso da máscara é individual,

a proteção é para todos”

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

Lave as mãos
constantemente

Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida -PROGEP/UFR
csqv.progep@ufr.edu.br

Evite aglomerações

Mantenha distância

2 m

Higienize seus objetos
com álcool 70% antes, durante e a
pós a jornada de trabalho/estudo

Álcool
70%


