
 

Planejamento para retorno das aulas práticas do Instituto de Ciências Biológicas 

1- Identificação das Disciplinas, colaboradores envolvidos e informações sobre os cenários de práticas: 

 

 

Departamento de Anatomia 

Disciplina 
Curso/ 

Período 

Carga 
horária 

semanal 
(horas) 

Nº de 
discentes 
previstos 

Nº de 
Discentes 

por 
docentes 

na 
prática 

Número de colaboradores envolvidos simultaneamente 
no desenvolvimento da disciplina 

Número 
máximo 

de 
pessoas 

por 
ambiente  

Docentes 
TAEs 

(Acad.) 
TAEs 

(Admin.) 
Terceirizados Monitores 

Anatomia Aplicada a Medicina I 
ANA001 - ANA501 

Medicina 
1º período 

6 90 15 3 1 0 2 12 20 

Anatomia Aplicada a Medicina II 
ANA002 - ANA502 

Medicina  
2º período 

3 90 15 3 1 0 2 12 20 

Anatomia Aplicada a Medicina III 
ANA003 - ANA503 

Medicina  
3º período 

3 90 15 3 1 0 2 12 20 

Anatomia Aplicada a Medicina IV 
ANA004 - ANA504 

Medicina  
4º período 

3 90 15 3 1 0 2 12 20 

Anatomia Aplicada a Enfermagem I 
ANA016 - ANA516 

Enfermagem 
1º período 

3 50 15 2 1 0 2 6 20 

Anatomia Aplicada a Enfermagem II 
ANA017 - ANA517 

Enfermagem 
2º período 

3 50 15 2 1 0 2 6 20 

Anatomia Aplicada a Odontologia I 
ANA012 - ANA512 

Odontologia 
1º período 

3 50 15 2 1 0 2 6 20 

Anatomia Aplicada a Odontologia II 
ANA013 - ANA513 

Odontologia 
2º período 

9 50 15 2 1 0 2 6 20 

Anatomia Dental 
ANA014 - ANA514 

Odontologia 
3º período 

3 50 15 2 1 0 2 6 20 

Técnica Cirúrgica 
CIR032-CIR532 

Medicina  
5º período 

3 90 15 2 1 0 2 12 20 



 

Relação de servidores com o grupo de alunos: A tabela abaixo descreve os servidores que irão participar das atividades práticas durante o 

semestre suplementar, bem como sua vinculação com os grupos de alunos das diferentes turmas: 

 

Disciplina 
Curso/ 

Período 
Professores Vinculados TAEs vinculados Horário 

Anatomia Aplicada a Medicina I 
ANA001 - ANA501 

Medicina 
1º período 

A- José Otávio     D- Valdeci /André 
B- José Otávio     E- Valdeci / Alice 
C- José Otávio     F – Valdeci/Alice 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Aplicada a Medicina II 
ANA002 - ANA502 

Medicina  
2º período 

A- Alice                   D- André  
B- Alice                   E- André 

       C -   Alice                   F - André 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Aplicada a Medicina III 
ANA003 - ANA503 

Medicina  
3º período 

A- Sérgio               D- Sérvulo 
B- Sérgio               E-Sérvulo 
C- Sérgio               F - Sérvulo 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Aplicada a Medicina IV 
ANA004 - ANA504 

Medicina  
4º período 

A- Sérvulo               D- Sérgio 
B- Sérvulo               E-Sérgio 
C- Sérvulo               F - Sérgio 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Aplicada a Enfermagem I 
ANA016 - ANA516 

Enfermagem 
1º período 

A- Simone 
B- Simone 

       C-  Valdeci 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Aplicada a Enfermagem II 
ANA017 - ANA517 

Enfermagem 
2º período 

A- Simone 
B- Simone 
C- Simone 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Aplicada a Odontologia I 
ANA012 - ANA512 

Odontologia 
1º período 

A- Isabelle 
B- Isabelle 
C- Isabelle 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Aplicada a Odontologia II 
ANA013 - ANA513 

Odontologia 
2º período 

A- Denise 
B- Eduardo 
C- Denise e Eduardo 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

Anatomia Dental 
ANA014 - ANA514 

Odontologia 
3º período 

A- Denise  
B- Eduardo 
C- Denise e Eduardo 

Jéssica Francine de Carvalho 
Fonseca 

Diariamente de 
12 às 18 horas 

 

 



 

Além da servidora TAE descrita acima o Departamento também conta com dois auxiliares terceirizados que trabalham de 6 as 11 e de 12 as 16 

horas.  

Identificação as atividades → As atividades referentes às aulas práticas que são desempenhadas pelos servidores descritos são: 

• Planejar o trabalho de apoio aos laboratórios de aulas práticas; 

•  Retirar os cadáveres das cubas, transportar e montar as aulas práticas, incluindo peças anatômicas e ossos; desmontar, transportar e 

guardar todo o material biológico após a realização das mesmas; 

• Transportar, preparar, limpar e desinfetar utensílios, pias, bancadas entre outros de todos os laboratórios.  

Cabe ressaltar que, tanto a TAE quanto os terceirizados não permaneceram no ambiente durante a realização das aulas práticas. 
 

Identificação dos cenários de prática internos à UFJF → As disciplinas mencionadas acima serão desenvolvidas em seis laboratórios de anatomia 

(Anatômicos), Todos estes laboratórios são espaços bem ventilados, com janelas amplas, possuindo ainda sistema de exaustão.  

Descrição do Cenário da Prática → Cada Anatômico conta com 12 a 14 mesas. Dessas, apenas 8 serão destinadas aos discentes sendo 4 do lado 

direito do laboratório e 4 do lado esquerdo. Cada uma destas mesas receberá até dois alunos, obedecendo o distanciamento mínimo de 1,5m 

entre eles. As mesas não utilizadas serão intercaladas entre aquelas que receberão os alunos, garantindo assim um distanciamento de 

aproximadamente 2 metros entre elas. Em cada um dos lados do laboratório (direito e esquerdo) haverá uma mesa central onde ficará um 

monitor em cada.  

Observações:  

1- Conforme descrito, as disciplinas de anatomia possuem a necessidade de 2 monitores em cada anatômico. Visto que os laboratórios 

funcionam concomitantemente, há a necessidade de 6 ou 12 monitores envolvidos no desenvolvimento da disciplina.  

2- Como regras adicionais de Biossegurança dos anatômicos, já exigidas anteriormente, são necessários o uso de calças compridas (ou 

equivalente) e cabelos presos; o uso de luvas cirúrgicas é recomendado pelo contato com o formaldeído, cabendo aos alunos a decisão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de envolvidos no Departamento  
Docentes 12 

TAEs 1 

Terceirizados 2 

Monitores 90 



 

Departamento de Bioquímica 

Disciplina 
Curso/ 

Período 

Carga 
horária 

semanal 
(horas) 

Nº de 
discentes 
previstos 

Discentes 
por 

docentes 
no 

cenário 
da 

prática 

Número de colaboradores envolvidos simultaneamente 
no desenvolvimento da disciplina 

Número 
máximo 

de 
pessoas 

por 
ambiente 

Docentes 
TAEs 

(Acad.) 
TAEs 

(Admin.) 
Terceirizados Monitores 

Bioquímica Fisiológica 
BQU056 e BQU556 

Medicina  
2º período 

5 90 15 1 0 0 1 5 16 

Bioquímica I 
BQU532 

Medicina  
1º período 

4 90 15 6 0 0 1 0 16 

 

 

Relação de servidores com o grupo de alunos: A tabela abaixo descreve os servidores que irão participar das atividades práticas durante o 

semestre suplementar, bem como sua vinculação com os grupos de alunos das diferentes turmas: 

 

 

 

Disciplina 
Curso/ 

Período 
Professores Vinculados TAEs vinculados 

Bioquímica Fisiológica 
BQU056 e BQU556 

Medicina  
2º período 

Danielle Maria de Oliveira Aragão  Não haverá necessidade 

Bioquímica I 
BQU532 

Medicina  
1º período 

Turma A - VALQUIRIA PEREIRA DE MEDEIROS 
Turma B - VALQUIRIA PEREIRA DE MEDEIROS 
Turma C- EUGENIO DAMACENO HOTTZ 
Turma D - EUGENIO DAMACENO HOTTZ 
Turma E - RENATA DE FREITAS MENDES 
Turma F - EVELINE GOMES VASCONCELOS 

Não haverá necessidade 



 

Identificação dos cenários de prática internos à UFJF → As disciplinas acima serão desenvolvidas em uma sala de aula localizada no setor C02 

do Instituto de Ciências Biológicas. Esta sala conta com espaço amplo e grandes janelas em ambos os lados que poderão ficar abertas durante 

todo o expediente. 

Descrição do Cenário da Prática → Os alunos serão agrupados em turmas de 15 alunos (6 turmas), em uma sala de aula ampla e arejada, 

mantendo-se o distanciamento de 2m entre cada um deles. O professor fará a exposição da prática à frente dos alunos, respeitando o mes mo 

distanciamento. Haverá um fluxo pré-definido entre alunos e professores para que não haja possibilidade de aglomeração na entrada e saída 

da sala de aula. Os alunos deverão aguardar fora do prédio até o início da aula, respeitando o distanciamento de 1.5m entre cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de envolvidos no Departamento  
Docentes 6 

TAEs 2 

Terceirizados 2 

Monitores 5 



 

Departamento de Morfologia 

Disciplina 
Curso/ 

Período 

Carga 
horária 

semanal 
(horas) 

Nº de 
discentes 
previstos 

Discentes 
por 

docentes 
no 

cenário 
da 

prática 

Número de colaboradores envolvidos simultaneamente 
no desenvolvimento da disciplina 

Número 
máximo 

de 
pessoas 

por 
ambiente 

Docentes 
TAEs 

(Acad.) 
TAEs 

(Admin.) 
Terceirizados Monitores 

Histologia e Embriologia VI 
MOR025 

Medicina  
1º período 

4 90 14 3  0 0 1 3 15 

Histologia e Embriologia VII 
MOR027 

Medicina  
2º período 

2 90 14 3 0 0 1 3 14 

Histologia e Embriologia VIII 
MOR028 

Medicina  
3º período 

2 100 14 3 0 0 1 3 14 

Histologia e Embriologia IX 
MOR066 

Medicina  
4º período 

4 95 14 3 0 0 1 3 14 

Histologia e Embriologia Aplicada a 
Enfermagem I - MOR073 

Enfermagem 
1º período 

4 48 14 2 0 0 1 2 15 

Histologia e Embriologia Aplicada a 
Enfermagem II - MOR074 

Enfermagem 
2º período 

3 48 14 2 0 0 1 2 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relação de servidores com o grupo de alunos: A tabela abaixo descreve os servidores que irão participar das atividades práticas durante o 

semestre suplementar, bem como sua vinculação com os grupos de alunos das diferentes turmas: 

Disciplina 
Curso/ 
Período 

Professores Vinculados TAEs vinculados Horários 

 

Histologia e 
Embriologia VI 

MOR025 

 

 
Medicina 

1º período 

Turma A – Maria Inês da Cruz Campos  

Lúcia Mara Januário dos Anjos 

Carlos Magno Mayrink 

 
Segunda-feira, de 15 às 17h. 

 
Terça-feira de 10 às 12 horas 

Turma B – Flávia de Paoli 

Turma C – Rogério Estevam Farias 

Turma D - Maria Inês da Cruz Campos 

Turma E – Maria Christina Marques N. Castanõn 

Turma F - Rogério Estevam Farias 

 

Histologia e 
Embriologia VII 

MOR027 

 

 
Medicina 

2º período 

Turma A – André Netto Bastos  

 

Lúcia Mara Januário dos Anjos 

 

 
Quarta-feira, de 14 às             16h. 

Turma B – Beatriz Julião Vieira Aarestrup 

Turma C – Flávia de Paoli 

Turma D - André Netto Bastos 

Turma E - Flávia de Paoli 

Turma F - Beatriz Julião Vieira Aarestrup 

 

Histologia e 
Embriologia VIII 

MOR028 

 

 
Medicina 

3º período 

Turma A - Maria Christina Marques N. Castanõn  

 

Lúcia Mara Januário dos Anjos 

 

 
Quarta-feira, de 11 às  14h. 

Turma B - Maria Inês da Cruz Campos 

Turma C - Flávia de Paoli 

Turma D - Maria Christina Marques N. Castanõn 

Turma E - Maria Inês da Cruz Campos 

Turma F - Flávia de Paoli 

 

Histologia e 
Embriologia IX 

MOR066 

 

 
Medicina 

4º período 

Turma A – Leda Marília Fonseca Lucinda  

 

Carlos Magno Mayrink 

 
Quinta-feira, de 15 às  17h. Turma B - Beatriz Julião Vieira Aarestrup 

Turma C - André Netto Bastos 

Turma D - Leda Marília Fonseca Lucinda 

Turma E - Maria Christina Marques N. Castanõn 

Turma F - André Netto Bastos 

Histologia e 
Embriologia 
Aplicada a 

Enfermagem I - 
MOR073 

 
Enfermagem 
1º período 

 

Turma A – Maria Aparecida Esteves Rabelo 
 

 

Lúcia Mara Januário dos Anjos 

 

 
Sexta-feira, de 14 às        18h. 

Turma B – Maria Aparecida Esteves Rabelo 

 



 

 

Identificação das atividades dos TAEs envolvidos → As atividades referentes as aulas práticas que são desempenhadas pelos servidores descritos 

são: abrir os laboratórios e abrir janelas; repor material de desinfecção nos dispensers (álcool gel, álcool líquido) nas bancadas; higienizar os 

microscópios com álcool isopropílico antes de cada aula; produzir o álcool 70% a partir do álcool absoluto; ajudar na logística dos alunos antes, 

durante e após as aulas; higienizar as caixas de lâminas bem como a conferência das mesmas após cada aula. 

Identificação dos cenários de prática internos à UFJF → As Disciplinas acima serão desenvolvidas nos três laboratórios do Departamento de 

Morfologia e na Sala de aula da residência/pós-graduação. Estes espaços estão situados no 1º pavimento do Bloco C13 do Instituto de Ciências 

Biológicas. Cada laboratório possui 07 bancadas e janelas grandes que poderão ficar abertas todo o tempo. Em cada bancada serão 

disponibilizados apenas dois microscópios e os alunos estudarão individualmente. O acesso aos laboratórios é feito por uma porta que ficará 

aberta durante todo o tempo de aula. As bancadas foram espaçadas de forma a garantir o distanciamento recomendado. 

Descrição do Cenário da Prática → Com o retorno das aulas práticas presenciais para os alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem, o 

Departamento de Morfologia precisou se adequar às novas normas de biossegurança sugeridas pelo Comitê de Assessoramento e Biossegurança 

da COVID-19 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Assim, o departamento criou um protocolo próprio de condutas a serem seguidas dentro 

dos laboratórios já que são locais muito específicos onde são utilizados equipamentos de alto valor e grande sensibilidade que são os 

microscópios. Os alunos foram divididos em turmas, como abaixo: 

Medicina Turma 118 (1º período) – 90 alunos (Turmas A, B, C, D, E e F com 15 alunos cada); 

Medicina Turma 117 (2º período) – 84 alunos (Turmas de A a F, com 14 alunos cada); 

Medicina Turma 116 (3º período) – 84 alunos (Turmas de A a F, com 14 alunos cada); 

Medicina Turma 115 (4ºperíodo) – 78 alunos (Turmas de A a F) com 13 alunos cada); 

Enfermagem (1º período) – 30 alunos (Turma A e B) com 15 alunos cada. 

 Foi feita uma escala para o horário a ser cumprido pelos técnicos de modo que os mesmos estejam presentes em todos os horários das 

aulas presenciais. Estes técnicos chegarão meia hora antes do início das aulas, farão a abertura das salas onde serão ministradas as aulas, farão 

a abertura das janelas e removerão as capas dos microscópios. Cada microscópio já está posicionado nas bancadas onde cada aluno poderá 



 

assentar. Para cada microscópio foi disponibilizado uma caixa de madeira que contém todas as lâminas que serão utilizadas durante todo o 

período das dez semanas de aula. Estas caixas não deverão ser trocadas entre os alunos. Como o departamento possui três laboratórios, após 

visita da PROINFRA, na pessoa do arquiteto Eder Marques da Costa, os alunos foram distribuídos em: 

Histológico 1 (capa amarela) – 14 alunos + 1 monitor  

Histológico 2 (capa verde) – 14 alunos + 1 monitor 

Histológico 3 (novo) – 15 alunos + 1 monitor 

Sala de aula da residência/pós-graduação - 2 alunos + 1 monitor 

Obs: Importante ressaltar que os monitores dos laboratórios Histológicos 1, 2 e 3 permanecerão do lado de fora dos mesmos de forma a 

manter o laboratório com o menor número possível de pessoas. Eles adentrarão o ambiente eventualmente, por períodos limitados de tempo, 

apenas para atendimento pontual de um outro aluno.  

 
Para cada sala haverá um professor responsável que ficará na porta, do lado de fora da sala e, quando necessário, fará o revezamento com o 

monitor para elucidar dúvidas dos alunos. As aulas práticas de Histologia, normalmente, consistem em uma apresentação ou projeção das 

lâminas que deverão ser estudadas no dia. Esta projeção será feita de modo remoto através do escaneamento de lâminas feitas pelos professores 

ou através da utilização de atlas histológicos disponíveis online. Estas projeções serão oferecidas aos alunos de forma síncrona, através do Google 

Classroom das disciplinas e serão gravadas, o que permite ao aluno acessar a aula quanto quiser e quantas vezes forem necessárias. Enfatizamos 

que esta decisão de gravar as projeções proporcionou ao aluno um acréscimo no tempo de estudo já que as projeções serão feitas antes do 

horário das aulas. 

 Ao chegarem ao departamento, os alunos serão conduzidos às suas respectivas salas e locais que deverão ocupar nas bancadas. Um 

banco extra será deixado ao lado para que o aluno possa colocar seus pertences sem a necessidade de colocar no chão. Nas bancadas estarão 

disponíveis álcool 70% para a higienização de bancadas e materiais. 



 

 Os alunos e monitores devem utilizar máscara cirúrgica ou máscara N95, jaleco de manga comprida, calças compridas e sapatos 

fechados. Cabelos compridos deverão estar presos e não será permitida a entrada com anéis, brincos ou relógios. Os professores devem vestir 

calças compridas, jalecos, máscara cirúrgica e protetor facial. 

 Antes de entrar nos laboratórios, os alunos serão orientados a higienizar as mãos com álcool 70% e deverão repetir essa higienização 

sempre após manipular os microscópios. Antes de deixar a sala, deverão desligar os microscópios, higienizar os mesmos com álcool 70%, bem 

como as bancadas. 

 O fluxo de saída deverá ser uma sala por vez, ou seja, alunos do laboratório 1 saem primeiro; 5 minutos depois são liberados os alunos 

do laboratório 2 e, 5 minutos após, os alunos do laboratório 3. O local de saída é o mesmo da chegada. 

 

Observações 

1- Mesmo seguindo todos os protocolos de biossegurança oferecidos pela Universidade, ainda existe uma insegurança muito grande 

por parte dos docentes em função da atividade exercida pelo Departamento. As aulas práticas das Disciplinas do Departamento são 

ministradas baseadas em imagens que os alunos olham nos microscópios e então solicitam a ajuda do professor na sua identificação. 

O professor, por sua vez, necessita olhar no mesmo microscópio para ter acesso a imagem e então elucidar a dúvida do aluno. Devido 

as normas de segurança, tal prática tornou-se inviável. Para minimizar os prejuízos causados pela ausência dessa atividade (olhar ao 

microscópio), os docentes do Departamento estão se reunindo para encontrar meios de aprendizagem que substituam, em parte, 

essa forma de estudo. 

 

 

 

 

 

Total de envolvidos no Departamento 
Docentes 9 

TAEs 0 

Terceirizados 2 

Monitores 16 



 

 

 

 

Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia (DPMI) 

Disciplina 
Curso/ 

Período 

Carga 
horária 

semanal 
(horas) 

Nº de 
discentes 
previstos 

Discentes 
por 

docentes 
no 

cenário 
da 

prática 

Número de colaboradores envolvidos simultaneamente 
no desenvolvimento da disciplina 

Número 
máximo 

de 
pessoas 

por 
ambiente 

Docentes 
TAEs 

(Acad.) 
TAEs 

(Admin.) 
Terceirizados Monitores 

Imunologia II Prática 
PAR519 

Medicina  
3º período 

2 90 8 1 1 1 0 1 10 

Parasitologia Médica Prática 
PAR517 

Medicina  
3º período 

1 90 8 1 2 1 0 1 10 

Microbiologia I 
PAR520 

Medicina  
3º período 

2 90 8 1 2 1 0 1 10 

Microbiologia II Pratica 
PAR521 

Medicina  
4º período 

1 90 8 1 2 1 0 1 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relação de servidores com o grupo de alunos: A tabela abaixo descreve os servidores que irão participar das atividades práticas durante o 

semestre suplementar, bem como sua vinculação com os grupos de alunos das diferentes turmas: 

 

Disciplina 
Curso/ 

Período 
Professores Vinculados 

 
TAEs vinculados/Atividades Horários 

Imunologia II 
Prática 
PAR519 

Medicina  
3º período 

Turma A - Jacy Gameiro/Patricia Resende Alo Nagib 
Turma B- Juciane de Andrade Castro/ Erick Esteves 
Turma C- Henrique Teixeira/Erick Esteves 
Turma E - Jacy Gameiro/Patricia Resende Alo Nagib   
Turma F- Gilson Costa/Patricia Resende Alo Nagib 

Priscila Santos 
 
 

Segunda: 9 às 10 horas 
Quinta: 8 às 9 horas 
Sexta: 8 às 9 horas 

Parasitologia 
Médica Prática 

PAR517 

Medicina  
3º período 

Turma A - Elaine Soares Coimbra/Pedro Paulo Oliveira 
Turma B - Elaine Soares Coimbra/Pedro Paulo Oliveira  
Turma C - Elaine Soares Coimbra/Pedro Paulo Oliveira  
Turma D -Elaine Soares Coimbra/Pedro Paulo Oliveira 
Turma E - Elaine Soares Coimbra/Clarice Abramo 
Turma F - Elaine Soares Coimbra/Clarice Abramo 

Anselmo Campos Ribeiro 
 

Segunda, terça e quinta de 7 às 9 
horas 

Microbiologia I  
 PAR520 

Medicina  
3º período 

Alessandra Barbosa Ferreira Machado 
Ana Carolina Morais Apolônio 
André Luiz da Silva Domingues 
Aripuana Sakurada Aranha Watanabe 
Claúdio Galuppo Diniz 
Maria Luzia da Rosa e Silva  
Vanessa Cordeiro  Dias 
Vania Lúcia da Silva 

Thelma Marchi Afonso 

Segunda: 7 as 11; Terça: 13:30 às 
16:30;  Quarta: 14 às 17; Quinta: 8 
às 11; Sexta: em caso de 
necessidade 

Isabela Brito Reis Diariamente de 7 às 13 horas 

Suzane Fernandes da Silva Diariamente de 13 às 19 horas 

Microbiologia II 
Pratica  

 PAR521 

Medicina  
4º período 

André Luiz da Silva Domingues 
Francis Moreira Borges 
Maria Luzia da Rosa e Silva  
Vanessa  Cordeiro Dias  
 

Thelma Marchi Afonso 
 

Segunda: 7 as 11; Terça: 13:30 às 
16:30; Quarta: 14 às 17; Quinta: 8 
às 11; Sexta: em caso de 
necessidade 

Isabela Brito Reis Diariamente de 7 às 13 horas 

 
Suzane Fernandes da Silva 

 
Diariamente de 13 às 19 horas 



 

 

 

É importante ressaltar que, nas disciplinas de Microbiologia, não haverá vinculação dos professores com os grupos de alunos. Este fato se justifica 

uma vez que diversos professores deste setor também atuam no Laboratório de Diagnóstico Molecular da COVID-19 ICB/UFJFo que impõe a 

necessidade de revezamento entre os profissionais.  

Identificação das atividades dos TAEs envolvidos: 

Priscila Santos → Preparo de lâminas, corantes e outros materiais para as aulas práticas. 

Anselmo Campos Ribeiro → Preparo de material e montagem das aulas práticas 

Thelma Marchi Afonso → Esterilização, lavagem e montagem das práticas; montagem e desmontagem das aulas 

Isabela Brito Reis → Preparo de substâncias, corantes e meios de cultura.  

Suzane Fernandes da Silva → Preparo de substâncias, corantes e meios de cultura.  

Obs: Nenhum dos TAEs mencionados acima participa das aulas práticas dentro do laboratório junto com os alunos 

 

Identificação dos cenários de prática internos à UFJF 

PAR519 e PAR517 → As Disciplinas serão desenvolvidas nos 2 laboratórios de aulas práticas do DPMI situados no andar térreo do setor C03 do 

Instituto de Ciências Biológicas. Estes laboratórios são bem ventilados, com amplas janelas que podem permanecer abertas durantes as aulas. 

Há ainda espaçamento entre as bancadas.  

PAR520 E PAR521 →Estas Disciplinas serão desenvolvidas nos 2 laboratórios de aulas práticas de microbiologia situados no andar térreo do setor 

C13 do Instituto de Ciências Biológicas.  



 

Descrição do Cenário da Prática → PAR519, PAR517, PAR520 E PAR521 - Serão alocados 8 alunos por laboratório. Estes alunos ficarão dispostos 

alternadamente (pulando uma linha de bancadas) de modo a favorecer o distanciamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de envolvidos no Departamento 
Docentes 19 

TAEs 8 

Terceirizados 0 

Monitores 4 

Total Geral 

 Anatomia Bioquímica Morfologia DPMI Total 
Docentes 12 6 9 19 46 

TAEs 1 2 0 8 11 

Terceirizados 2 2 2 0 6 

Monitores 90 5 16 4 115 

178 



 

2- Identificação do uso de EPIs adequados, tendo como referência proposta da 

ANVISA, constante nos Protocolos de Biossegurança da UFJF 

A paramentação recomendada aos docentes, TAE’s, monitores e discentes, do ICB, no 

contexto de aulas práticas, durante a vigência do período suplementar, contempla: 

 

EPI* Quantidade  

Máscara Respiradora tipo N95 56 por semana 

Máscara de procedimentos 1025 por semana 

Protetor facial (face shield) 187 para todo o período suplementar 

* Previsão para docentes, TAEs e monitores  

 

Importante ressaltar que o quantitativo previsto de EPI’s não inclui os discentes na condição 

de alunos, mas inclui discentes na condição de monitores. Esse quantitativo previsto é passível de 

alterações à medida que o período suplementar se desenvolva. 

Para mensuração da quantidade de máscaras e protetores faciais utilizou-se como critério a 

necessidade mínima de 3 máscaras tipo N95 (~1 ud/mês), 10 máscaras de procedimentos para cada 

docente/TAE e 3 máscaras de procedimento para cada monitor, por semana, além de 1 protetor 

facial por período suplementar. Caberá ao docente, TAE ou monitor, em adição à máscara de 

procedimento, optar pelo uso dos demais EPI’s de forma a se sentir mais confortável, seguro e 

protegido. 

Notas: 

1Adicionou-se 5% a mais neste quantitativo total considerando-se eventuais necessidades 

adicionais.  

2Com base na experiência observada do Laboratório de Diagnóstico Molecular da COVID-19 

de nossa Unidade, o uso diário, por até 8 horas, da máscara N95, pode ser prorrogado por 

até um mês sem perda de viabilidade da mesma.  

3A recomendação da quantidade de máscaras de procedimento a ser distribuída considerou 

a literatura sugerida pela UFJF. 

 



 

3- Treinamento adequado para os envolvidos: docentes, discentes, TAEs e 

terceirizados.  

 

A capacitação em normas e condutas de biossegurança, visando aulas práticas, no cenário da pandemia 

pelo coronavírus, nas dependências do ICB, se sustenta em: 

A) Discentes:  

✓ Confecção de vídeo abordando localização dos laboratórios, sinalização de percurso 

visando fluxo seguro dos envolvidos, aspectos de conduta e normas durante as aulas, 

utilização e conservação de EPI’s, a ser divulgado antes do início das aulas; 

✓ Reforço de orientações, por meio de recurso áudio-visual (slides), a ser transmitido pelo 

professor, em sua primeira aula, de forma presencial. 

 

B) Docentes, TAE’s e monitores: 

✓ Confecção de vídeo abordando localização dos laboratórios, sinalização de percurso 

visando fluxo seguro dos envolvidos, aspectos de conduta durante as aulas, utilização e 

conservação de EPI’s, a ser divulgado antes do início das aulas; 

✓ Instruções escritas divulgadas via e-mail com o intuito de reforçar informações 

repassadas. 

 

C) Terceirizados: (basicamente profissionais do tipo auxiliar de serviços gerais, envolvidos em 

atividades de higienização e limpeza – Empresa Planejar): 

✓ Treinamento de caráter presencial, em grupos pequenos, visando orientar sobre 

procedimentos de limpeza de superfície e afins, normas e condutas de circulação nas 

dependências do ICB, uso correto de EPI’s, higienização das mãos, conscientização dos 

riscos de transmissão da COVID-19, dentre outros aspectos. 

 

4- Realização da Trilha de capacitação da Saúde desenvolvida pelo NUPLA E COSSBE 

da PROGEPE/UFJF.  

 



 

O plano do ICB para efetivação do período suplementar é também composto de incentivo aos 

envolvidos (docentes, discentes, TAE’s, monitores e terceirizados), para a realização da capacitação 

supra-citada, durante a efetivação das modalidades propostas de educação continuada. Desta forma, 

os vídeos, instruções escritas, slides e treinamentos deverão abordar a importância de realização desta 

capacitação. 

Assim, está prevista a sensibilização de todos quanto à condição de “responsabilidade solidária” 

pelo retorno presencial de aulas práticas. Será utilizada a estratégia de conscientização de riscos para 

garantir a adesão dos envolvidos no cumprimento das normas de biossegurança. 

 

 

5- Monitoramento 

 

O monitoramento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 durante o semestre suplementar 

se dará por meio do aplicativo de monitoramento produzido pela UFJF, tendo como alicerce e 

referência no ICB, as docentes Profª Dra. Alice Beleigolli Rezende (médica) e Profª Dra. Maria Inês da 

Cruz Campos (dentista). Estas docentes já passaram por treinamento e serão incumbidas de manter 

registros das ocorrências bem como implementar as tratativas necessárias, de acordo com as diretrizes 

da UFJF. 

 

6- Anexos: 

Em anexo se encontram documentos contendo orientações específicas para os docentes, TAEs e 

discentes do ICB. 

1. Orientações para discentes  

2. Orientações para docentes/TAE’s e monitores 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 – Orientações para Discentes 

 

Orientações, normas e condutas de biossegurança para retorno às aulas práticas presenciais 

1. As aulas práticas do ICB ocorrerão em 4 blocos:  bloco C02 (aulas de Bioquímica), bloco C03 (aulas de 

Parasitologia e Imunologia), bloco C12 (aulas de Anatomia) e bloco C13 (aulas de Microbiologia no térreo e 

aulas de Morfologia no 1º pavimento). Localize no mapa abaixo o seu local de aulas e dirija-se a ele. Evite 

deslocamentos desnecessários dentro do Instituto; 

2. Devido à proximidade, foi estabelecido um fluxo de acesso às aulas de Anatomia, Microbiologia e 

Morfologia: 

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

Nº 1 no mapa. 

b. Morfologia – Acesso pela rampa ao lado da cantina (mantenha-se no 1º pavimento) –                

Nº 2 no mapa. 

c. Microbiologia – Acesso pela passagem próxima ao museu de Malacologia –                                    

Nº 3 no mapa. 

➢ Observe e siga atentamente o percurso para acesso às aulas no ICB. 

3. Existem 2 lugares críticos no ICB onde é desencorajado permanecer ou transitar em virtude do risco de 

contágio: 

A) Laboratório de Diagnóstico Molecular da COVID-19 (Setor C10); 

B) Laboratório de pesquisa BCG x COVID-19 (Setor C07). 

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

comuns.  

5. Chegue ao ICB em horário próximo ao início de sua aula e não permaneça no ICB após o término da aula. 

6. Não haverá funcionamento da cantina neste período. Evite se alimentar pelas dependências do ICB. 

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

água. É proibido beber água diretamente dos bebedouros. 

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

9. Evite contato presencial com colegas de outras turmas. 

10. É OBRIGATÓRIO o uso adequado de máscara cirúrgica ou N95 durante toda a permanência no ICB. A 

máscara deve cobrir o nariz e a boca simultaneamente e estar bem vedada. 

11. Para frequentar as aulas práticas é recomendado o uso de sapato fechado, calça comprida, jaleco e cabelos 

presos (quando pertinente). 

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

13. Evite manusear o aparelho celular durante as aulas práticas. 

14. Higienize suas mãos com água e sabão ou álcool 70% ao tocar superfícies e objetos. 

15. Obedeça à recomendação de distanciamento de 1,5m durante as aulas.  

16. É muito Importante que todos participem da Trilha de Capacitação da UFJF. 

17. Caso apresente qualquer sintoma, reporte imediatamente através do aplicativo de monitoramento da 

UFJF.  

 

O retorno presencial às aulas práticas demanda “responsabilidade solidária e coletiva” entre alunos, professores, 
monitores e técnicos. É fundamental que todos façam sua parte no cumprimento das normas de biossegurança. 

https://www2.ufjf.br/progepe/wp-content/uploads/sites/28/2021/03/Preven%C3%BE%C3%92o-%C3%93-covid-19-Final.pdf
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Anexo 2 – Orientações para Docentes, TAEs e Monitores 

 

Orientações para retorno às aulas práticas presenciais (Docentes e TAEs): 

 

Visando um retorno seguro às aulas práticas no âmbito do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e atendendo às 

determinações do CONSU/UFJF (Res. 26 e 30, 2021), foi elaborado um Plano de Contingência (PC-ICB). Para a 

construção deste plano, os Chefes dos Departamentos envolvidos foram consultados e forneceram diversas 

informações sobre os possíveis cenários de prática a serem efetivados. Em seguida, a Direção do ICB, em conjunto 

com a Comissão de Biossegurança, criou o referido documento que foi encaminhado à Comissão de Infraestrutura e 

Saúde (CIS) que, por sua vez, encaminhou ao Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta para COVID-19 da 

UFJF. Paralelamente, a PROINFRA realizou visitas aos laboratórios de aulas práticas do ICB a fim de apontar e realizar 

as adequações necessárias ao retorno seguro das atividades presenciais. A versão final deste Plano estará disponível 

no sítio eletrônico do ICB (https://www.ufjf.br/icb). 

Em termos gerais, o retorno às atividades presenciais no ICB deverá obedecer a dois conjuntos de procedimentos:  

A. Procedimentos gerais → São aqueles comuns a todos os ambientes, internos e externos ao ICB, e estão 

descritos no “Protocolo de Biossegurança da UFJF” e na Trilha de Aprendizagem intitulada “Prevenção ao 

COVID-19 no trabalho”, oferecida pela PROGEPE (Inscrições pelo SIGA). A Direção do ICB recomenda 

fortemente a realização desta capacitação, bem como a leitura dos documentos indicados. 

B. Procedimentos complementares → São aqueles que contemplam as especificidades de nosso Instituto e 

que serão adotados em complemento aos procedimentos gerais. Seguem abaixo as informações e 

orientações referentes a estes procedimentos complementares: 

 

 

1- As aulas práticas ocorrerão em 4 blocos do ICB: o bloco C02, onde ocorrerão as aulas de Bioquímica, o bloco 

C03, onde ocorrerão as aulas de Parasitologia e Imunologia, o bloco C12, onde ocorrerão as aulas de 

Anatomia e o bloco C13, onde estarão concentradas as aulas de Microbiologia e de Morfologia. Além disso, 

o ICB possui dois “pontos de atenção” que deverão ser evitados pelos discentes. São eles, o Laboratório de 

Diagnóstico Molecular da COVID-19 (Bloco C10) e o Laboratório de pesquisa BCG x COVID-19 (Bloco C07 e 

C08). De forma a facilitar a orientação de todos, foi criado o mapa abaixo que aponta estes locais. 

2- Tendo em vista a proximidade entre os laboratórios de Anatomia, Microbiologia e Morfologia, os locais de 

acesso a estas aulas foram diferenciados de modo a reduzir o contato entre as turmas. Assim, os alunos que 

irão para as aulas de Anatomia deverão acessar o prédio descendo as escadas que se encontram ao lado 

esquerdo da cantina do ICB (número 1 no mapa). Aqueles que irão para a aulas de Morfologia deverão utilizar 

https://www.ufjf.br/icb
https://www2.ufjf.br/noticias/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/protocolo_biosseguranca-v4.pdf
https://www2.ufjf.br/progepe/wp-content/uploads/sites/28/2021/03/Preven%C3%BE%C3%92o-%C3%93-covid-19-Final.pdf
https://www2.ufjf.br/progepe/wp-content/uploads/sites/28/2021/03/Preven%C3%BE%C3%92o-%C3%93-covid-19-Final.pdf


 

a rampa de acesso, se mantendo no primeiro pavimento do setor C12 (número 2 no mapa). Por fim, os alunos 

que irão para as aulas de Microbiologia deverão se dirigir aos laboratórios através do acesso que se localiza 

entre os setores C12 e C14, próximo ao Museu de Malacologia (número 3 no mapa). Todas estas entradas 

serão devidamente sinalizadas e se encontram destacadas no mapa abaixo. Embora estas orientações 

também estejam sendo repassadas aos discentes, solicitamos a todos que os orientem para que obedeçam 

a esse fluxo.  

3- De forma a cumprir o distanciamento mínimo, as turmas de alunos serão divididas em turmas menores 

(coortes) fixas com, aproximadamente, 15 alunos cada. É imprescindível que não haja troca de alunos entre 

as coortes de forma a minimizar o contato entre elas.  

4- A entrada e saída dos alunos dos ambientes de aulas deverá ser orientada e monitorada por professores e 

TAEs de forma a reduzir o contato entre os discentes.  

5- Todos os envolvidos nas aulas práticas (Docentes, monitores e TAE’s) receberão um kit de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) via Chefia de Departamento. Este kit é composto por máscaras cirúrgicas, máscara 

“tipo N95/pff2” e protetor facial “face shield”. De forma a potencializar a segurança, recomenda-se a 

utilização conjunta da máscara e do protetor facial. Recomenda-se ainda, para as aulas práticas, a utilização 

de jaleco, calçados fechados, calças compridas e cabelos presos (quando pertinente). 

Obs: É de fundamental importância que os EPI’s sejam utilizados corretamente, segundo recomendações 

descritas nos procedimentos gerais e na Nota Técnica 04/2020 da ANVISA. 

6- É OBRIGATÓRIO o uso adequado de máscara cirúrgica ou N95 durante toda a permanência no ICB. A 

máscara deve cobrir o nariz e a boca simultaneamente e estar bem vedada. Solicitamos a colaboração de 

todos no sentido de monitorar os discentes em relação ao uso correto dos EPIs.  

7- Cada laboratório receberá um borrifador para acondicionamento de álcool 70%. É recomendado que, na 

entrada e saída das aulas práticas, o docente, ou alguém por ele designado, borrife álcool 70% nas mãos de 

cada aluno, garantindo assim a higienização. 

8- Na entrada de cada laboratório haverá um pano de chão embebido em hipoclorito de sódio 0,1%. Solicitamos 

que orientem os alunos a “passarem” por este pano antes de entrarem no laboratório. 

9- Os ambientes deverão ser mantidos ventilados, com portas e janelas abertas durante o expediente de aulas. 

10- Ao término de cada aula, ou sempre que necessário, a equipe do laboratório deverá realizar a desinfecção 

de equipamentos e bancadas com álcool 70%. 

11- É muito importante que os discentes não se aglomerem nas dependências do Instituto. Assim, sempre que 

presenciar esta situação, oriente imediatamente a manter o distanciamento.  

12- Em relação aos banheiros, as equipes do ICB estão sendo mobilizadas para garantir a limpeza bem como a 

reposição de materiais de higiene. Solicitamos que orientem os alunos a evitarem aglomerações nestes 

espaços. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf


 

13- Evite utilizar os bebedouros do ICB. Em caso de necessidade, utilize uma garrafa individual para coletar água. 

É proibido beber água diretamente nos bebedouros. 

14- Não haverá funcionamento da cantina neste período. Evite se alimentar pelas dependências do ICB. 

15- Nos intervalos entre as aulas ou sempre que necessário, será realizada a retirada do lixo e a higienização do 

piso do laboratório pela equipe de conservação do ICB.  

16- De forma a atuar prontamente, a UFJF está construindo um aplicativo de monitoramento de casos suspeitos. 

Todos os envolvidos no semestre suplementar (Docentes, Discentes, TAE’s) terão acesso a esta plataforma e 

deverão registrar possíveis sintomas. Os casos suspeitos serão identificados por equipe treinada e a conduta 

mais adequada será realizada. Maiores informações sobre este monitoramento serão fornecidas 

posteriormente. 

 

Ressaltamos que todas as orientações pertinentes também serão repassadas aos discentes através de diferentes 

recursos didáticos. Apesar disso, é fundamental que os docentes e TAE’s se mantenham atentos a eventuais quebras 

de protocolo e realizem as orientações pertinentes. 

 

O retorno presencial às aulas práticas demanda “responsabilidade solidária e coletiva” entre alunos, 

professores, monitores e TAE’s. É fundamental que todos façam sua parte no cumprimento das normas de 

biossegurança. 
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