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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PLANO DE RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS

O Conselho de Unidade do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), no uso de suas atribuições legais e

regulamentares e o que foi deliberado em sua reunião realizada de forma remota no dia 20 de outubro,

05 de Novembro e 15 de dezembro de 2021, nos termos da resolução nº 58.2021, do Conselho Superior,

estabelece diretrizes para o processo de retorno gradual das atividades presenciais no âmbito do ICB.

● Os servidores Docentes e Técnico-administrativos em Educação, quando em atividades

presenciais na UFJF, deverão exercer suas atividades acadêmicas, técnicas e administrativas

respeitando-se as diretrizes do Protocolo de Biossegurança institucional e protocolos locais de

biossegurança.

● Os trabalhadores terceirizados, que estejam desempenhando suas atividades de modo remoto,

retornarão à modalidade presencial, a partir da data definida pelo gestor do contrato,

respeitando-se as diretrizes do Protocolo de Biossegurança institucional e protocolos locais de

biossegurança.

● A organização da força de trabalho presencial deve se pautar nos parâmetros de distanciamento

mínimo entre pessoas (1,5m) e 50% do limite da capacidade física do ambiente, evitando assim a

concentração e a proximidade de pessoas.

● As atividades serão monitoradas, temporariamente, através dos relatórios de atividades

desenvolvidas pelas equipes de trabalho, bem como os dias trabalhados presencialmente, a

título de complementação de informações, para instrução do processo de organização do

trabalho remoto, conforme previsto na Resolução nº 3/2021-CONSU (Organização do Trabalho

Remoto). O relatório de atividades das equipes de trabalho deverá conter ainda as

autodeclarações previstas no Art. 4º da Instrução Normativa nº 90/2021-ME (Anexos 1 e 2 deste

documento) e os dados da situação vacinal de todos os servidores. Caso o servidor não tenha se

vacinado, deverá assinar o Termo de Responsabilidade e Compromisso (Anexo 3 deste

documento), inserindo-o no respectivo processo SEI. O servidor que não tenha se vacinado por
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questões de saúde, ou que, após a imunização completa contra a COVID-19, relate condição de

saúde não prevista no art. 4º da Instrução Normativa 90/2021-ME que não possa retornar ao

trabalho presencial, deverá ser submetido à perícia junto ao SIASS-PROGEPE.

● No cumprimento da parcela remota da jornada de trabalho, o servidor deve estar à disposição

da Instituição nos horários de trabalho, mantendo o contato atualizado e ativo de forma a

garantir a comunicação imediata com a Unidade não se eximindo do comparecimento à Unidade

em caso de atividades que não possam ser realizadas remotamente.

● Considerando o Artigo 9º da resolução 58/2021 que estabelece: “Art. 9º - Durante o retorno

gradual, continuará sendo assegurado o atendimento ao público de 12 (doze) horas

ininterruptas, incluindo atendimento presencial e remoto”, todos os setores do ICB que aderiram

à flexibilização e que previamente à pandemia ofertavam atendimento nesta modalidade (12

horas ininterruptas), deverão continuar a fazê-lo, podendo alternar atividades presenciais e

remotas.

● É obrigatório o uso de máscaras para todos que circulam nas dependências do ICB e da UFJF.

● Os servidores docentes e técnico-administrativos deverão, obrigatoriamente, realizar

capacitação de prevenção à COVID-19 no trabalho, a partir de cursos disponíveis no Moodle e no

site da PROGEPE. Além disso, deverão ter conhecimento do material de orientação específico do

ICB disponível no sitio eletrônico do Instituto (

https://www.ufjf.br/icb/administracao/planejamento-para-retorno-presencial/)

● É obrigatório o cadastro do servidor no sistema de monitoramento dos sintomas de COVID-19,

por meio do sistema “Busco Saúde UFJF” (http://buscosaudeapp.ufjf.br/).

● Conforme ofício SEI 8/2021 da Câmara de Especialistas da PROPP a utilização segura dos

laboratórios do ICB será regulada pela Comissão Interna de Biossegurança. Assim, os processos

de solicitação de abertura de laboratórios do ICB seguirão um novo fluxo, conforme orientações

disponíveis no sitio eletrônico do Instituto

(https://www.ufjf.br/icb/administracao/solicitacao-de-abertura-de-laboratorios/)

● De modo a viabilizar o rastreamento epidemiológico em caso de possível contaminação por

Covid-19, fica mantido o controle de acesso dos laboratórios de pesquisa, conforme orientação

da PROPP (Oficio SEI Nº8/2021/CÂMARA-ESP-LAB). Assim, todos os usuários destes espaços
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deverão registrar, diariamente, os horários de entrada e saída dos laboratórios através de

ferramenta apropriada.

Além das ações acima, é importante ressaltar que:

a) Tão logo iniciou-se o retorno das atividades presenciais no ICB, a Direção e a Comissão de

Biossegurança construíram o “Planejamento Para as Atividades Práticas do ICB”, assim como os

documentos “Orientações para docentes e TAES do ICB” e “Orientações para Discentes que

possuem aulas no ICB” (documentos em anexo e no link

(https://www.ufjf.br/icb/administracao/planejamento-para-retorno-presencial/). Além dos

documentos em questão, foi ainda elaborado um vídeo explicativo reforçando as orientações

presentes nestes documentos

(https://www.youtube.com/watch?v=hPIJiMyUzqQ&feature=youtu.be). Apesar de terem sido

produzidos especificamente visando os semestres suplementares, as recomendações presentes

nestes documentos demonstraram-se exitosas e serão mantidas no Plano de Retorno de

Atividades Presenciais no ICB.

b) Utilizando-se de ferramentas eletrônicas, todos os servidores foram consultados sobre sua

situação em relação ao retorno às atividades presenciais bem como sobre a realização da

Capacitação em “Prevenção ao COVID-19 no trabalho”. Além disso, documentos informando

sobre a necessidade da realização da capacitação foram enviados a todos os colaboradores do

Instituto.

c) Foram estipuladas medidas de Biossegurança para acesso aos locais de aulas e fornecidos

materiais e insumos relacionados à higienização (presentes nos documentos em anexo).

d) Foi reforçada a sinalização do ICB contendo os principais locais de acesso e de aulas. Foram

construídos ainda cartazes informativos que remetem às medidas de Biossegurança vigentes.

e) As equipes de limpeza foram orientadas adequadamente em relação à higienização dos locais

com maior fluxo de pessoas, em especial, locais onde ocorrem aulas presenciais.

f) Foi realizado um mapeamento dos locais de maior concentração de alunos bem como indicados

os principais acessos a estes locais de maneira a reduzir o encontro de pessoas.
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g) Foi solicitado a todos os chefes de departamento uma escala de funcionamento dos setores

contendo horários e locais de trabalho, considerando as normas de Biossegurança vigentes na

UFJF (documentos presentes no plano de retorno do ICB).

Tendo em vista a dimensão do Instituto de Ciências Biológicas, o presente plano de retorno foi dividido

de acordo com seus Departamentos/Setores, conforme discriminado abaixo:
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