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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. 
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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. 

 

 

 

Mapa do ICB 
Adequações para o semestre suplementar 

https://www2.ufjf.br/progepe/wp-content/uploads/sites/28/2021/03/Preven%C3%BE%C3%92o-%C3%93-covid-19-Final.pdf

