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I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O Restaurante Universitário da Universidade Federal de Lavras com o apoio da 

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários atua planejando e executando 

estratégias que possibilitam a constante melhoria no atendimento aos usuários, 

fornecendo alimentação de qualidade, com cardápios bem planejados e calculados, 

seguindo sempre as Boas Práticas de Fabricação. O Restaurante Universitário oferece 

almoço e jantar todos os dias da semana, inclusive em períodos de férias escolares. 

São servidas, em média, 4000 refeições diárias, atendendo a todos os públicos da 

Universidade. No ano de 2019 fornecemos 574.589 refeições em um espaço que foi 

ampliado e reformado, o que possibilitou uma melhor ambiência e segurança a todos. 

Funciona nos seguintes horários: almoço de 10:30 às 13:00 horas, em dias úteis, finais 

de semana e feriados de 11:30 às 12:30horas e o jantar de 17:45 às 19:15 horas, 

somente em dias úteis. Aos finais de semana e feriados é servido o marmitex, em 

substituição ao jantar.  

Possui uma área construída de 4162,60 m2, divididos em dois andares. No 

andar inferior (2041,80 m2) encontra-se as áreas de recepção de gêneros, câmaras 

frias, almoxarifado, depósito para materiais de limpeza, sala dispensa diária, depósito 

de lixo orgânico refrigerado, área de produção, área de fritura e fornos, salas de 

lavagem de utensílios, áreas de pré-preparo de hortaliças e carnes, holl de passagem, 

escada, salão de refeições (139,33 m2), banheiros masculinos e femininos e área de 

higienização de utensílios. No andar superior (2120,80m2) temos o hall de entrada dos 

funcionários, banheiros masculinos e femininos específico para os funcionários, copa, 

dispensa para material de limpeza (DML), secretaria, sala da administração e nutrição, 

sala da coordenação e administrativo, padaria, holl de entrada, holl de circulação, 

escada, sala de pratos e utensílios, salão de refeições (821,15 m2), área de 

higienização de utensílios, banheiros masculino e feminino para os alunos. 

Atualmente o setor possui 43 funcionários, sendo uma nutricionista, dois 

assistentes administrativos, dois administradores, dois auxiliares de almoxarife, um 

almoxarife, sete cozinheiros, vinte e quatro auxiliares de cozinha e três auxiliares de 

serviços gerais, e um auxiliar de atendimento. Sete destes funcionários são efetivos da 

UFLA e o restante contratado por empresa terceirizada. Internamente o setor funciona 

de 6:00 às 19:30 horas em dias úteis e de 6:30 às 13:30 horas aos finais de semana e 

feriados. 

Ressaltamos que o setor possui Manual de Boas práticas atualizado e também 

a descrição detalhada dos Procedimentos Operacionais Padrão à disposição de todos 

os funcionários. 
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II - RETORNO DOS ESTUDANTES AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFLA 

 

 

Visando a retomada das atividades acadêmicas presenciais e da abertura do 

Restaurante Universitário a toda comunidade interna da UFLA este protocolo foi 

desenvolvido pelo comitê técnico da Coordenadoria de Saúde da PRAEC com o intuito 

de garantir a segurança e o bem estar dos envolvidos. 

 Com o retorno das aulas e atividades práticas no campus será necessária a 

abertura do Restaurante Universitário para que a comunidade possa se alimentar, 

principalmente os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o que 

será feito de forma organizada e com os devidos cuidados que a situação da pandemia 

nos impõe. 

A retomada de atividades presenciais só deverá acontecer quando for 

autorizada pelas autoridades competentes. 

É importante programar o retorno com segurança e, para isso, a UFLA irá 

orientar os estudantes quanto às formas de transmissão e precaução contra o 

Coronavírus. Porém, para o retorno, é imprescindível que todos os estudantes ao se 

utilizarem do restaurante estejam cientes e cumpram as normas estabelecidas neste 

documento, com o objetivo de evitar possíveis focos de contaminação. 

 A orientação é um dos primeiros passos para a diminuição da transmissão do 

vírus. Dessa forma, todos os estudantes e os trabalhadores envolvidos diretamente na 

confecção das refeições que utilizarem e trabalhem no restaurante devem aumentar os 

cuidados e promoverem 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 no qual se encontra o Restaurante Universitário da UFLA. 

 

 

III - RECOMENDAÇÕES E ADEQUAÇÕES GERAIS A SEREM SEGUIDAS PELOS 

FUNCIONÁRIOS PARA RETORNO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO (RU) 

 

1. Orientações sobre o cuidado e proteção individual 
 

a) Máscaras 

 

 Utilizar, obrigatoriamente, máscaras INDIVIDUAIS durante todo tempo que 

estiver trabalhando (mesmo em áreas abertas). 

 É necessário que a máscara seja colocada antes de sair de casa.  
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 Caso o funcionário esteja aguardando o resultado do exame e com suspeita, 

deve permanecer em sua casa. 

 A troca de máscaras deve ocorrer de 2 em 2 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 duas máscaras reserva, acondicionadas em sacos (plástico ou papel) 

para eventual troca. 

 Para fazer uso correto da máscara, independentemente do tipo, deve-se 

proceder da seguinte forma:  

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

 Antes de colocar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e, quando não 

for possível, usar álcool a 70%.  

 Ao colocar ou retirar a máscara, cuidar para não tocar na parte de tecido, 

pegando apenas nas alças que ficam atrás das orelhas.  

 Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, mantendo 

espaço para a respiração.  

 Não tocar na parte externa da máscara e, se o fizer higienizar as mãos 

imediatamente. 

 Mesmo usando a máscara, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir com a 

junção do braço e antebraço (cotovelo).  

 

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 o 

uso das máscaras é apenas uma das formas de diminuir a contaminação pelo 

coronavírus. 

 

b) Lavagem das mãos 

 

 Lavar as mãos com água e sabão ao chegar no local de trabalho, após a 

colocação de seu uniforme (limpo), sempre que trocar de função, após o contato 

com superfícies ou objetos com algum potencial de contaminação, ao entrar e 

sair do banheiro, antes de começar o trabalho, depois de tossir, espirrar, assoar 

o nariz ou levar a mão ao rosto, antes de manusear alimentos cozidos ou 

prontos para o consumo, antes ou depois de manusear alimentos crus, depois 

de manusear lixo, sobras e restos, após tarefa de limpeza, antes de comer e 

depois de comer, beber ou fumar, depois de lidar com dinheiro, quando retornar 

dos intervalos ou outras interrupções das atividades, depois que tocar em 
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celulares. A lavagem das mãos e antebraços deve durar pelo menos 1 minuto, 

devem-se lavar os punhos, dorsos e palmas, entre os dedos e as unhas. Há 

pias de lavagem das mãos com sabonete bactericida e papel toalha nos locais 

críticos de controle. 

 

ATENÇÃO: Cuidado ao manipular álcool gel; recomenda-se esperar que o 

álcool esteja totalmente seco em suas mãos antes de aproximar-se do fogo. 

 

c) Vestimenta e estilo 

 

 O uso dos EPI’S de forma correta e em todo o tempo que os funcionários 

estiverem trabalhando torna se imprescindível para evitar contaminação, 

inclusive do coronavírus. 

 Mais do que nunca continua extremamente proibido o uso de pulseiras, anéis, 

ou qualquer outro adorno que dificultam a higienização. 

 Caso o funcionário apresente sintomas como temperatura superior a 37,5ºC, 

tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores 

e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar e 

diarreia, deverá procurar imediatamente o atendimento na plataforma do 

TeleCovid da UFLA (https://www.causascomuns.com.br) ou a UPA de Lavras e 

principalmente que se afastem da atividade laboral, com qualquer possibilidade 

de estar contaminado. 

 Afastar o funcionário com suspeita e reforçar medidas de higienização do 

espaço. 

 Reforçar a fixação de cartazes sobre a importância da lavagem das mãos e as 

orientações para o procedimento correto, bem como a forma correta de 

utilização das máscaras. 

 

d) Comportamento 

 

 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%. 

 Não realizar consumo/uso compartilhado de bebidas, alimentos, produtos de 

higiene e estética. 

 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 sempre que possível. 

 Evitar circulação desnecessária nos corredores do restaurante.  

 Evitar situações de aglomeração.  

https://www.causascomuns.com.br/
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 Evitar a manipulação de dinheiro. 

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

 Seguir as instruções afixadas na entrada e saída, e respeitar a capacidade 

máxima de pessoas estabelecida para cada ambiente.  

 Usar a copa de forma escalonada e com número reduzido de pessoas. 

Seguindo o horário de almoço de cada funcionário. 

 Manter a limpeza e organização da copa e principalmente dos banheiros 

conforme já orientado. 

 

 

2. Orientações sobre as condições de trabalho internas / coletivas 

 

 Espaçar horário de chegada dos funcionários. 

 Uso constante e adequado de máscaras e assegurar seu uso por todos os 
funcionários durante o tempo de permanência no restaurante. 

 Considerar a necessidade de troca da máscara a cada 2 horas no máximo ou 
quando estiver úmida ou suja, mesmo que o tempo seja inferior.  

 Avaliar a necessidade e possibilidade de mudanças de turno de trabalho 
(horário de entrada, saída e intervalo) para evitar aglomerações. 

 Estimular o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os funcionários em atividade 
de produção de alimentos, considerando as limitações do espaço físico do 
Restaurante. 

 Disponibilizar máscaras do tipo face Shields para os funcionários que 
desempenharem atividades de contato direto com os usuários como porcionar 
alimentos, manutenção da limpeza do salão e banheiros, controle da catraca e 
higienização dos pratos e talheres. 

 Utilização de tapetes pedilúvio sanitizantes na entrada do almoxarifado de 
estocáveis, entre os salões de refeição e as áreas de produção e na entrada 
dos escritórios, bem como manter a troca diária da solução de água sanitária. 

 Estabelecer distanciamento de 1,5 m nas mesas de refeições dos funcionários 
(copa). 

 Os pratos e talheres utilizados pelos funcionários não poderão ser lavados na 
pia da copa, devem ser levados ao final de cada refeição nos salões para as 
máquinas de lavar louças para serem esterilizados. 

 Não utilizar o corrimão de apoio. 

 Manter todos os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. 

 Garantir disponibilidade constante e adequada de sanitizantes para a limpeza 
de todos os ambientes. 

 

 

Procedimentos quanto ao uso dos sanitários 

 

 Devem-se higienizar as mãos ao entrar e ao sair.  

 Evitar sentar no vaso sanitário, fazer um agachamento se possível, ou higienizar 

o local com álcool 70%. * Jamais subir no vaso, pois há risco de acidente. 
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 Abaixar a tampa do vaso sanitário ao dar descarga para evitar a emissão de 

aerossóis.  

 Manter abertas as janelas nesse local. 

 A limpeza deve ser feita com detergente neutro e após, desinfecção com 

hipoclorito 2% a 2,5% (água sanitária). 

 

Dessa forma, todos os funcionários do Restaurante Universitário devem 

aumentar os cuidados e promover medidas sanitárias adequadas no sentido de 

assegurar a saúde de todos lotados no setor. 

 

 

3. Orientações gerais sobre a forma de distribuição dos alimentos 

 

Segundo Nota Técnica Nº 49/2020 da ANVISA, a realidade da pandemia de 

COVID - 19 também impõem a revisão de procedimentos e adaptações de espaços. 

Assim é importante revisar condutas, regras e procedimentos que visem à preservação 

da saúde dos trabalhadores e também dos clientes dos restaurantes.  

A seguir, elencamos as adaptações que foram realizadas no restaurante diante 

do cenário de pandemia: 

 

 Montagem dos pratos pelos funcionários bem como também a entrega das 

marmitas dependendo da demanda. Será mantida a oferta dos pratos 

vegetarianos e veganos. 

 Definir o número máximo de usuários que poderão ocupar o espaço respeitando 

o distanciamento mínimo entre eles e também entre os funcionários. 

 Consequentemente, optar pelo aumento da quantidade de horas de distribuição, 

tanto do almoço quanto do jantar, ou a redução do número de refeições 

servidas. 

 Organizar escala dos funcionários para entrega dos pratos aos usuários. 

 Organizar escala dos funcionários para porcionamento de todos os pratos 

oferecidos: arroz, feijão, guarnição, salada e carnes. 

 Marcação no chão para garantir a separação das pessoas que aguardam na 

fila. 

 Adaptar as mesas e cadeiras para a manutenção do distanciamento. 

 Necessidade de contratação de mão de obra com a abertura do salão de baixo. 

 Colocação de divisórias de acrílico nas mesas. 

 

 

Justificativas que nortearam a necessidade de entrega dos pratos prontos 

 

 Os balcões de distribuição foram confeccionados para serem usados com fila 

dupla, impossibilitando o porcionamento pelos colaboradores (exceção da 
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carne), pois eles são muito largos: os balcões do salão superior possuem 1,88 

m de largura e os balcões do salão de baixo 1,05 m de largura; 

 A IN 49 de 2020 da ANVISA, solicita avaliar a possibilidade dos colaboradores 

servirem os pratos, evitando assim a manipulação excessiva de utensílios, 

como os pegadores, conchas, por diversas pessoas. 

 

Importante ressaltar que todas as mesas e cadeiras serão distribuídas 

comportando o limite exigido de distanciamento, de modo que ficarão 1,5 m de 

distância de lado e 1,6 m de distância de frente, com os seguintes quantitativos a cada 

rodada de 15 minutos no almoço: 

 

 No salão superior serão servidos 155 usuários a cada 15 minutos, em um 

período de 2 h e 30 minutos (horário normal de atendimento/10h30min às 

13h00min), portanto serão atendidos 1550 usuários. 

 No salão inferior serão servidos 120 usuários a cada 15 minutos, em um 

período de 2 h e 30 minutos (horário normal de atendimento/10h30min às 

13h00min), portanto serão atendidos 1200 usuários. 

 Caso a demanda seja maior do que esses 2750 usuários, o horário de 

atendimento poderá ser estendido.  

 A entrada dos usuários será rigorosamente controlada de modo que não haja 

aglomerações nos salões. 

 Reforçar a fixação de cartazes sobre a importância da lavagem das mãos, bem 

como a forma correta de utilização das máscaras e a importância do 

distanciamento. 

 

 

4. Ações em caso de não conformidade 

 

Caso ocorra alguma não conformidade, contatar a PRAEC, e o coordenador da 

alimentação Emilia Cristina Mões, telefone: (35) 08846-9525 e e-mail: 

emiliaru@ufla.br. 

Serão tomadas todas as providências caso haja comprovação da violação dos 

termos aqui estabelecidos com penalidade máxima de desligamento da empresa no 

caso dos terceirizados e advertência no caso de servidor. 

  

mailto:emiliaru@ufla.br
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V - ANEXOS 

ANEXO 1 

PLANTA BAIXA DOS SALÕES DE REFEIÇÃO APÓS DISTANCIAMENTO DAS MESAS E CADEIRAS 
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ANEXO II 

CONTATOS 

 

 UPA – Lavras (Pronto atendimento) 

Av. Ernesto Matioli, 885 

(35) 3821-9845 

Aberto 24 horas 

 

 Hospital Vaz Monteiro 

R. Costa Pereira, 125 

(35) 3829-2600 

Aberto 24 horas 

 

 Santa Casa de Misericórdia de Lavras 

R. Misseno de Pádua, 20 

(35) 3829-2800 

Aberto 24 horas 

 

 Laboratório da UFLA 

Telefone: 3829-1800  

E-mail: labcovid@ufla  

 

 Coordenadora de Alimentação 

Emília Cristina Mões 

Telefone: (35) 98846-9525 

E-mail: emiliaru@ufla.br 

 

 Coordenadora de Saúde 

Kátia Poles 

Telefone: (35) 3829-1112 

E-mail: katia.poles@ufla.br 

 

 Atendimento Telecovid UFLA 

https://www.causascomuns.com.br 

 

 SAMU - Lavras 

Telefone: 192 

mailto:emiliaru@ufla.br
https://www.causascomuns.com.br/

