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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Considerando o proposto pelo Plano De Contingência da UFLA Contra a Pandemia de 
Coronavírus Covid-19, Para As Atividades Presenciais (ufla.br/coronavírus) baseado nos 
protocolos sanitários de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da 
COVID-19, 3ª e 4ª versão, Belo Horizonte - Minas Gerais, 2021 e nas análises de risco do plano 
“Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo” (https://coronavirus.saude.mg.gov.br/) 
e situação epidemiológica de Lavras e região avaliada pelas autoridades sanitárias municipais e 
comitê de enfrentamento à COVID-19 de Lavras/MG,  

Considerando ainda que os trabalhadores da educação tiveram oportunidade de ter 
completado seu esquema vacinal e os estudantes receberam pelo menos a primeira dose, e que a 
situação epidemiológica de toda Minas Gerais está em onda verde e grande parte do Brasil também 
está em situação epidemiológica favorável,  

propõe-se o seguinte protocolo de Protocolo de Biossegurança para Retorno dos 
Estudantes Atividades Práticas Presenciais na UFLA, 1ª versão.  

 

Consulte 

Ufla.br/coronavírus (Anexo) 

 

I INTRODUÇÃO 

 

A Covid-19 é uma doença sistêmica capaz de gerar complicações, morte e sequelas que 
podem acometer diversos sistemas do organismo. Como uma doença emergente e que surgiu em 
2019, ainda restam dúvidas sobre certos pontos, como: porque certas pessoas evoluem para a 
forma grave, mesmo sem apresentarem comorbidades; quais são todas as sequelas possíveis e 
se as vacinas atuais terão uma imunidade muito duradoura. Sabemos sim que as mutações do 
vírus, que geram novas variantes, estão ligadas às taxas de transmissão e que quanto maior for a 
proporção de vacinados, menor será esta taxa. E quanto maiores aglomerações sem máscara 
aumentam a taxa de transmissão. 

Em relação aos imunizantes contra a COVID -19, todos possuem a capacidade de reduzir as formas 
graves da doença, porém, as pessoas imunizadas ainda podem estar sujeitas a se infectar e a 
transmitir o vírus. Portanto, as medidas de higiene, distanciamento e o uso de máscara devem ser 
amplamente praticadas (FIOCRUZ, 2021). 

A orientação do CDC/EUA desde abril/2021 tem sido de considerar “baixo” o risco de transmissão 
por superfícies, enfatizando a transmissão aérea do vírus por gotículas e aerossóis, principalmente 
em ambientes fechados e mal ventilados (FIOCRUZ, 2021). 

Para reduzir o impacto inerente à Covid-19 nos locais de aula e dentro do campus, é importante 
que todos os estudantes adquiram subsídios para que as atividades acadêmicas sejam exercidas 
de forma segura, mitigando possíveis riscos existentes no ambiente. 

O protocolo que segue é produzido pelo grupo de trabalho do Comitê Especial de Emergência para 
Enfrentamento à Covid-19 da UFLA (CEE-COVID19) para auxiliar os estudantes na identificação 
dos níveis de risco inerentes às suas atividades práticas na UFLA, bem como auxiliar no 
planejamento ambiental e organizacional de cada unidade acadêmica ou prática do componente 
curricular. Sugere-se que a leitura deste material seja feita em conjunto com o Plano de 
Contingência da UFLA (ufla.br/coronavirus) para que os procedimentos de biossegurança possam 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

ser melhor esclarecidos. O presente manual é de natureza consultiva e de conteúdo orientativo. 
Ele não é um padrão ou regulamento e deverá ser sempre atualizado à luz dos novos 
conhecimentos, situação epidemiológica e normas vigentes.  

Dessa forma, agradecemos a todos que contribuíram com a produção deste protocolo, por ter 
estado por qualquer período no CEE. A UFLA tem trabalhado para implementar os padrões e 
regulamentos de saúde e segurança emitidos pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da 
Educação e pelo Plano Minas Consciente.  

A UFLA disponibiliza aos estudantes informações atualizadas sobre a Covid-19 no canal 
https://ufla.br/coronavirus com notícias em tempo real, Plano de Contingência institucional 
atualizado e orientações relacionadas às reuniões realizadas pelo Comitê Especial de Emergência 
para o enfrentamento ao Coronavírus. 

 

II ATIVIDADES PRÁTICAS PRESENCIAIS DA UFLA  

 

Visando a retomada das atividades práticas presenciais na UFLA este protocolo foi 
desenvolvido pelo CEE-COVID19 com o intuito de garantir a segurança e o bem-estar da 
comunidade acadêmica.  

É importante programar o retorno com segurança e, para isso, a UFLA irá orientar os estudantes 
matriculados em componentes curriculares com atividades práticas presenciais, quanto às formas 
de transmissão e precaução contra o Coronavírus. Para o retorno, é imprescindível que todos os 
estudantes que retornarão estejam cientes e cumpram as normas estabelecidas neste documento, 
com o objetivo de evitar possíveis a transmissão da infecção por COVID-19. 

A orientação é um dos primeiros passos para a diminuição da transmissão do vírus. Dessa forma, 
todos os estudantes devem aumentar os cuidados e promover medidas sanitárias adequadas no 
sentido de assegurar a saúde de todos. Ressalta-se que este comitê está em permanente 
discussão, e novas orientações poderão ser propostas, de acordo com a situação epidemiológica 
do município de Lavras. Além disso, conteúdos específicos sobre COVID-19 e sua prevenção serão 
oferecidos aos estudantes de forma remota. 

1. O retorno deve ser feito de forma escalonada, garantindo a segurança dos estudantes.  

2. Os estudantes que estiverem matriculados em componentes curriculares, com atividades 
práticas presenciais, ao retornarem para a UFLA estarão submetidos aos procedimentos 
estabelecidos no protocolo de contingência da instituição, inclusive o previsto neste 
documento, conforme previsto na resolução CEPE 047/2021 
https://sistemaslegados.ufla.br/documentos/arquivos/5_047_05032021.pd 

3. A instituição oferecerá vídeos e outros materiais audiovisuais, inseridos nas plataformas 
SIG e Campus Virtual bem como nas redes sociais da UFLA, sobre medidas de precaução, 
higienização e desinfecção de itens utilizados ao longo do período letivo. 

Dessa forma, os estudantes devem seguir os planos de contingência e protocolos de biossegurança 
da UFLA, de todos os seus espaços e componentes curriculares em que estiverem matriculados. 

 

III COVID-19 E ESTRATÉGIAS GERAIS PARA PREVENIR E REDUZIR A TRANSMISSÃO 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SEGUNDO PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO 
ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19, 4ª VERSÃO 

 

O nível de transmissão da COVID-19 em Minas Gerais pode ser consultado no website 

https://sistemaslegados.ufla.br/documentos/arquivos/5_047_05032021.pd
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Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 

A situação epidemiológica de Lavras pode ser vista no Painel Coronavírus em ufla.br/coronavírus. 

Segundo o Plano Minas Consciente do Estado de Minas Gerais: 

Independentemente do nível de transmissão da comunidade, é 
fundamental que as instituições de ensino usem estratégias de 
prevenção combinadas. Existem seis estratégias reconhecidamente 
eficazes pela literatura científica, que são centrais no enfrentamento da 
COVID-19 na comunidade e consequentemente nas escolas: 

1. Uso universal e correto de máscaras cobrindo boca e nariz. 

2. Distanciamento físico de no mínimo 0,9 metros (90 cm) entre 
estudantes. 

3. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória 

4. Limpeza e manutenção frequente das instalações; 

5. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e 
quarentena 

6.Vacinação da população elegível, em especial trabalhadores da 
educação 

 Essa é a orientação de nossos planos de contingência, porém mantivemos o distanciamento 
de 1,5m para ser mais rigoroso. 

 

IV – ORIENTAÇÕES A SEREM SEGUIDAS PELOS ESTUDANTES NA UFLA  

 

As orientações a seguir foram organizadas em quatro situações, sejam:  

1. Orientações para entrada nos prédios;  

2. Orientações sobre cuidado e proteção individual;  

3. Orientações Gerais 

 

1. Orientações para entrada nos prédios:  

● Utilizar corretamente a máscara;  

● Higienizar as mãos com álcool 70%;  

● Não utilizar o corrimão de apoio;  

● Evitar tocar nas superfícies das acomodações externas (maçanetas, corrimões, interruptores) e, 
caso seja necessário, utilizar álcool gel antes e após o toque;  

● Dispensadores de álcool gel 70% estão disponíveis nos espaços, mas tenha sempre o seu em 
mãos.  

 

2. Orientações sobre cuidado e proteção individual   

 

2.1 Máscaras  

● Utilizar, obrigatoriamente, máscaras INDIVIDUAIS durante todo tempo que estiver nas 
dependências da UFLA (mesmo em áreas abertas). 
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● A troca de máscaras deve ocorrer de 3 em 3 horas, ou quando estiver úmida: 1. acondicionar a 
máscara usada em uma sacola para posterior lavagem;  

2. caso esteja usando máscara descartável, o descarte deverá ser realizado em local apropriado.   

● Portar máscara reserva, acondicionada em sacos (plástico ou papel) para eventual troca.  

● Para fazer uso correto da máscara, independentemente do tipo, deve-se proceder da seguinte 
forma:   

1. verifique se a máscara está em condições de uso, ou seja, limpa e sem furos;  

2. antes de colocar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e, quando não for possível, usar 
álcool a 70%;  

3. ao colocar ou retirar a máscara, cuidar para não tocar na parte de tecido, pegando apenas nas 
alças que ficam atrás das orelhas;  

4. cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;  

5. não tocar na parte externa da máscara e, se o fizer higienizar as mãos imediatamente;  

6. mesmo usando a máscara, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir com a junção do braço e 
antebraço (cotovelo).  

7. Para os estudantes vulneráveis serão oferecidas máscaras PFF2. Entrar em contato pelo e-mail 
praec@ufla.br para agendar horário para pegar. 

 

ATENÇÃO: As máscaras NUNCA devem ser compartilhadas! 

 

É importante reforçar que  

o uso das máscaras não descarta  

a necessidade de manter a higienização das mãos e 

 de contribuir com o distanciamento social,  

pois é apenas uma das formas de diminuir o contágio pelo coronavírus. 

 

2.2 Lavagem das mãos   

● Lavar as mãos com água e sabão. Se isso não for possível, sanitizar com álcool gel 70%, sempre 
que tocar em objeto de uso coletivo, friccionando entre as duas mãos, ao entrar e ao sair da sala 
de aula, refeitório, banheiro e demais espaços de uso coletivo, após o contato com superfícies ou 
objetos com algum potencial de contaminação.  

● A lavagem das mãos e antebraços deve durar pelo menos 1 minuto, deve-se lavar os punhos, 
dorsos e palmas, entre os dedos e as unhas.   

ATENÇÃO: Cuidado ao manipular álcool gel; recomenda-se esperar que o álcool esteja totalmente 
seco em suas mãos antes de aproximar-se do fogo. 

 

2.3 Vestimenta e estilo   

● Deve-se minimizar o uso de pulseiras, anéis, bolsas, bonés e outros acessórios que dificultam a 
higienização, ou seja, que possam tornar-se fonte de contaminação.  

● Evitar deixar objetos como bolsas e mochilas no chão.  

● Roupas de vestimenta, jalecos e máscaras são de uso individual e não devem ser 

mailto:praec@ufla.br
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compartilhadas.   

 

2.4 Comportamento para biossegurança 

● Evitar colocar as mãos no rosto, boca, nariz e olhos.  

● Evitar contato físico direto (aperto de mão, beijo e abraço) com colegas.   

● Não compartilhar objetos pessoais, como telefone, material de escritório, utensílios domésticos 
(copos, talheres, etc.): 

*Caso o compartilhamento seja inevitável, realizar a limpeza com água e sabão e higienização com 
álcool etílico 70%; 

*Caso exista compartilhamento de equipamentos em sala de aula, o procedimento de limpeza e 
desinfecção estará no protocolo de biossegurança do componente curricular e poderá ser explicado 
pelo docente. 

● Não realizar consumo/uso compartilhado de bebidas, alimentos, cigarros, produtos de higiene e 
estética. 

● Não levar objetos à boca. 

● Limpar frequentemente o celular com álcool 70% e os óculos com água e sabão (ou álcool 70%).   

● Manter distanciamento social mínimo de 1,5 metros, nas áreas comuns do campus da UFLA. 

● Evitar situações de aglomeração.   

● No transporte coletivo, ficar atento a todas as orientações acima.  

● Seguir as instruções fixadas para cada ambiente.   

● Manter a limpeza e organização em todos os ambientes. 

● Em situações em que há necessidade de tirar a máscara, como ao se alimentar, o distanciamento 
deve ser de pelo menos 2m, de preferência uma pessoa por vez. 

 

LEMBRE-SE:  

Você é responsável pela sua saúde,  

certifique-se de que as condições dos ambientes que frequenta estão adequadas e 

 desenvolva automatismos corretos em relação a suas condutas. 

 

 

2.5 Uso de banheiros  

● Devem-se lavar as mãos ao entrar e ao sair.   

● Deve-se desinfetar as mãos com álcool gel ao sair.   

● Utilizar apenas os banheiros que estiverem disponíveis para uso, de preferência um por vez. 

● Manter abertas as janelas nesse local.  

● Evite tocar no vaso sanitário e use um papel higiênico para evitar tocar na descarga. 

● Caso observe falta de material de higiene ou de limpeza informar a secretaria integrada de sua 
Faculdade para providências. 
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2.6. Uso dos Bebedouros  

● Usar os bebedouros apenas para abastecer o seu recipiente de água.  

● Traga a sua caneca ou, de preferência, uma garrafinha para abastecer menos vezes .  

● Antes de reabastecer lave o recipiente ou passe álcool na borda, ainda, evite de tocar a borda do 
bebedouro com seu recipiente. 

● Deve-se higienizar as mãos com álcool antes e após o uso do bebedouro.  

 

3. Orientações Gerais 

 

O esforço para manutenção das aulas presenciais  
deve ser um esforço conjunto de toda comunidade,  
pois somente assim todos continuarão protegidos. 

 
• Os alunos que apresentarem sintomas gripais não deverão comparecer na UFLA e procurar o 
Ambulatório Virtual 
• Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços descartáveis e evitar tocar os olhos, 
nariz e boca, se não for possível, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, evitando levar as mãos 
ao rosto; 
• Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e intervalos regulares de 2 a 3 horas;  
• O uso de máscara deverá ser obrigatório 
 durante toda a permanência na Instituição de Ensino; 
• Sugere-se manter os cabelos presos e evitar o uso bijuterias, joias, anéis, relógios e outros 
adereços, para assegurar a correta higienização das mãos; 
•Guardar a distância de 1,5m entre pessoas. • Higienizar frequentemente com água e sabão as 
mãos e em sua falta ou impossibilidade deve-se utilizar álcool em gel 70%.  
• Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas colaboradores ou alunos, com apertos de mãos, 
abraços, beijos ou outro tipo de contato físico; 
•Manter distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas;  
• Deverá ser disponibilizado álcool em gel a 70% para higienização das mãos nos diversos espaços; 
• Sugere-se que cada um tenha seu álcool em gel a 70% para uso pessoal sempre que necessário; 
• Evitar utilizar ar-condicionado, se possível, garantindo o ambiente com ventilação adequada, 

sempre que possível, deixando portas e janelas abertas.  

•Será permitido apenas a entrada de alunos que estiverem utilizando máscaras de forma correta 

nos espaços da UFLA (cobrindo a boca e o nariz);  

• Os espaços serão limpos segundo seus protocolos; 

• Os estudantes deverão proceder a limpeza de equipamentos de uso comum, segundo o protocolo 

que deverá ser ensinado pelo professor; 

• Realizar as refeições preferencialmente em ambientes abertos, caso não use o RU. 
*O RU tem seu protocolo próprio. 

• No espaço de convivência sugere-se distanciamento de 2m ou considerando os riscos associados 
a retirada da máscara e as alterações de respiração e dispersão de gotículas de saliva durante a 
alimentação;  
•Não será permitida compartilhamento de mesas. Apenas uma pessoa por mesa;  
•Não será permitido agrupamentos nos espaços de convivência para evitar aglomerações e 
contágio; 
• O tempo de permanência no centro de convivência e mesas da cantina serão limitados, sendo 
exclusivo para alimentação. 
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Os protocolos só tem alcance dentro da UFLA,  

mas devem considerar que se tiver sintoma gripal ficará de 10 a 14 dias em 
isolamento em casa, em regime especial, e se houver mais de dois casos,  

a turma será suspensa.  
 

O aumento de vários casos em várias turmas ou  
mudança de ondas podem suspender as aulas da UFLA,  

portanto, faça sua parte mantenha distanciamento e  
uso de máscaras fora da UFLA também.  

O comportamento da população determina  
a situação epidemiológica na UFLA e em Lavras. 

 
 

IV. CONDUTA E PROCEDIMENTOS EM CASO DE DISCENTES ACOMETIDOS POR SINAIS 
E/OU SINTOMAS SUGESTIVOS DE COVID-19 

 

1 As orientações para procedimentos em caso de discentes acometidos por sinais e/ou sintomas 
de COVID-19 ou que tiveram contato com doentes ou pessoas que apresentaram algum teste 
diagnóstico positivo, encontram-se disponíveis em https://ufla.br/coronavirus e estão 
esquematizadas no fluxograma a seguir (Figura 1). 

2 Discentes que apresentarem sintomas gripais ou tiverem contato próximo com sintomáticos ou 
pessoas que testaram positivo não deverão comparecer a UFLA e devem buscar atendimento pelo 
Ambulatório Virtual imediatamente e comunicar o professor bem como colegas com quem teve 
contato (últimos 10 dias). Caso seja confirmada necessidade de afastamento, proceder como 
indicado no item 6. Não será permitida a permanência de pessoas sintomáticas respiratórios na UFLA 

3 Deve-se manter isolamento social por 14 dias, se for assintomático. Os que apresentarem 
sinais ou sintomas gripais ou febre serão orientados pelo Ambulatório Virtual 
(https://ufla.br/coronavirus) para realizarem o teste RT-qPCR na UFLA. As coletas de material para 
exame laboratorial (swab) são atualmente realizadas no estacionamento do PV4. É ideal que a 
coleta seja feita entre o 3º e o 7º dia de início dos sintomas.  

4 O atendimento médico e as orientações relativas ao isolamento e testagem serão fornecidas pelo 
Ambulatório Virtual.  

5 Durante o isolamento, o Ambulatório Virtual poderá ser contactado novamente a qualquer tempo. 
O Ambulatório Virtual orientará os procedimentos aos quais o paciente deverá seguir até o retorno 
ao trabalho ou aulas. 

6 Os discentes, quando em afastamento de suas atividades presenciais pela COVID-19, deverão 
encaminhar o atestado médico e seguir as normas da PROGRAD para que possam ter direito ao 
regime especial. 

7 Os resultados dos testes positivos deverão ser notificados pelo LabCovid à vigilância 
epidemiológica municipal. 

8. Os resultados dos testes (positivo ou negativo) serão disponibilizados ao Ambulatório Virtual. Os 
profissionais do Ambulatório Virtual entrarão em contato com os pacientes que testaram positivo, 
para orientações. 

https://ufla.br/coronavirus
https://ufla.br/coronavirus
https://ufla.br/coronavirus
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Fluxograma de monitoramento dos casos Covid-19 em estudantes na UFLA 

Figura 1.  Procedimentos em casos positivos ou suspeitos de covid-19 

 

9 A vigilância dos casos e comunicantes será feita segundo o Protocolo de Vigilância da Covid-19 
no campus da UFLA. A vigilância dos casos positivos e dos contatos próximos deve ser efetuada 
segundo a fig.1.  

10 No caso da confirmação de surto com três ou mais pessoas em uma Turma/sala de aula, a 
medida adotada deverá ser o isolamento do local e de todos os indivíduos, que compartilharam o 
ambiente de ocorrência do surto por 14 dias.  

I. Todos deverão fazer consulta no ambulatório virtual;  

II. Os sintomáticos farão testes RT-PCR no LabCovid/UFLA; 

III. O surto será notificado à Vigilância em Saúde de Lavras para que os procedimentos de 
saúde pública sejam seguidos; 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

Terminologia: 

Contato próximo: qualquer indivíduo que esteja a menos de 1,5 metros de distância por pelo 
menos 15 minutos de um caso confirmado de COVID-19, durante o seu período de 
transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes, até 10 dias após a data do início dos sintomas 
(caso confirmado sintomático); ou qualquer indivíduo que esteja a menos de 1,5 metros de distância 
por pelo menos 15 minutos de uma pessoa infectada no período que compreende as  48 horas 
anteriores ao teste positivo, até 10 dias após a data de realização do teste (caso confirmado 
assintomático). Para efeito de avaliação do contato próximo, considerar os seguintes fatores de 
risco: se ambos ou um dos indivíduos não utilizaram máscara facial ou utilizaram de forma incorreta, 
se houve um contato físico direto (compartilhar utensílios, aperto de mão), e se é também contato 
domiciliar (mesma residência, alojamento). Esta avaliação de contato próximo é feita pelos 
profissionais de saúde do ambulatório virtual para prescrição do isolamento.  

Comunicante: qualquer indivíduo que teve contato próximo com um caso.  

Surto: quando em uma sala de aula ou ambiente compartilhado três ou mais casos confirmados 
com vínculo epidemiológico.  

Isolamento: medida que visa separar as pessoas doentes (sintomáticos) ou suspeitos 
(assintomáticos que tiveram contato próximo dos doentes) para evitar a propagação do vírus. 

 

IMPORTANTE:  
Casos suspeitos ou contatos de caso confirmado deverão se isolar e 

entrar em contato imediatamente com o atendimento no 
 Ambulatório Virtual (ufla.br/coronavirus) para  

obtenção de atestado médico.  
A monitorização do estado clínico será realizada de forma remota pela 

 equipe de saúde do ambulatório virtual e vigilância do campus  
até o final do isolamento. 

 

11. A suspensão de aulas pode ser feita conforme informações de casos identificados ou conforme 
orientações do sistema de Vigilância Epidemiológica Local (Secretaria Municipal), de uma turma, 
um turno ou da universidade toda conforme recomendações descritas na figura 2, abaixo: 
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Figura 2. Situações em que deverá ocorrer suspensão de aulas de uma turma, turno ou toda a 
universidade. 
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ANEXO 

 
Consulte a página do Comitê da UFLA - ufla.br/coronavírus 

ufla.br/coronavirus 
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