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Instruções importantes para o retorno das aulas práticas 
 

 

Prof. a Dr. a Simone Moreira de Macêdo 
 
 
➢ As aulas práticas serão de 8:00 à 11:00 nos Anatômicos 3, 4 e 5. 

➢ Acesso para a Anatomia será pela escadaria ao lado da cantina do ICB (desça para o térreo). 

➢ Os alunos deverão entrar em ordem, sem aglomerações, sendo as indicações das faixas de sinalização. 

➢ Os alunos devem se sentar nos bancos já disponíveis nas bancadas e mantê-los nas posições já 

estabelecidas. Não juntar bancos em torno de uma bancada. 

➢ Os cadáveres ficarão nas mesas de demonstração, à frente de cada anatômico, sendo dois por 

anatômico.  

➢ As demonstrações serão feitas a dois alunos por vez, no máximo. Somente nestas ocasiões os alunos 

devem deixar seus lugares. 

➢ Peças anatômicas e ossos serão colocadas nas mesas dos alunos. 

➢ O professor e os monitores, devidamente equipados com EPIs, se aproximarão dos alunos para 

demonstrações e explicações. 

➢ Cada aluno deverá estar com Atlas Anatômico e com seu roteiro já impresso (os roteiros estão 

disponíveis no site da Anatomia Humana da UFJF (https://www.ufjf.br/anatomia/disciplinas-2/material-

didatico/facenfermagem00/ 

➢ Cada aluno deverá estar trajado com jaleco, sapatos fechados, calça comprida, cabelos presos, máscara 

de proteção e luvas para manuseio das peças. 

➢ É expressamente proibido alimentar-se dentro do anatômico. 

➢ Um vídeo explicativo contendo orientações do ICB se encontra disponível no YouTube através do 

link https://youtu.be/hPIJiMyUzqQ 

➢ Evite permanecer nas dependências do ICB e aglomerar pelos corredores, banheiros e demais áreas 

comuns. 

➢ Evite utilizar os bebedouros do ICB. Em caso de necessidade, utilize uma garrafa individual para recolher 

água. É proibido beber água diretamente dos bebedouros. 

➢ Abraços, apertos de mão e demais gestos que impliquem em contato físico estão proibidos. 

➢ Evite contato presencial com colegas de outras turmas. 

➢ É OBRIGATÓRIO o uso adequado de máscara cirúrgica ou N95 durante toda a permanência nas 

dependências do ICB. A máscara deve cobrir o nariz e a boca simultaneamente e estar bem vedada. 

➢ É recomendado trazer o mínimo de objetos para as aulas práticas. 

➢ Evite manusear o aparelho celular durante as aulas práticas. 
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