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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: 

 

 

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
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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 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. 
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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. 

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.  

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

Mapa do ICB 
Adequações para o semestre suplementar 


