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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DE COVID-19 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E 

CONTROLE DA TRANSMISSÃO DE COVID-19 

Este documento trata-se do retorno das atividades dos cursos de pós graduação do Campus 

Caçapava do Sul – UNIPAMPA. 

Importante destacar que o Plano Geral do Campus está sendo reformulado, devido ao início das 

atividades do Restaurante Universitário no dia 08 de março de 2022. 

 

IMPORTANTE: SERÃO UTILIZADAS AS SALAS DE AULA 301 E 305, DISPOSTAS DA 

SEGUINTE MANEIRA: 

 

Disciplina DATA/HORA SALA TURNO 

Princípios Básicos de Mineração 08/03/2022 301 Tarde 

Princípios Básicos de Mineração 10/03/2022 301 Tarde 

Fundamentos de geofísica 09/03/2022 301 Manhã 

Fundamentos de geofísica 10/03/2022 301 Manhã 

Fundamentos de geofísica 11/03/2022 301 Manhã 

Análise estatística de dados geológico-mineiros 07/03/2022 305 Manhã 

Análise estatística de dados geológico-mineiros 11/03/2022 305 Tarde 

Reciclagem de resíduos de Construção e Demolição 07/03/2022 305 Tarde 

Reciclagem de resíduos de Construção e Demolição 07/03/2022 305 Noite 

Reciclagem de resíduos de Construção e Demolição 09/03/2022 305 Tarde 
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Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de 

COVID-19 

UNIPAMPA/Campus Caçapava do Sul 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Qualquer pessoa que apresente febre (considera-se febre aquela acima de 37.5°) ou, pelo menos, 

um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão 

nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza) não deverá comparecer 

à Unipampa. Além disso, deverá comunicar o fato imediatamente ao COE-E Local. Comunicar 

pelo endereço de correio eletrônico: joserojas@unipampa.edu.br. 
 

Não será permitida a entrada no Campus de pessoas que tenham recebido notificação do COE 

municipal para isolamento domiciliar. 

 

Em caso de receber notificação do município para isolamento domiciliar, deve comunicar ao COE-

E local. O COE-E local se responsabiliza em manter a privacidade e não divulgação do nome. 

 

As recomendações estão dispostas nos seguintes documentos: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 3, 03 DE FEVEREIRO DE 2022 

https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/instrucao_normativa_gr_03_2

022_1.pdf 
 

NOTA INFORMATIVA nº 42 CEVS/SES-RS 

https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202201/28093212-notainfo42-v28-01-22.pdf 
 

IMPORTANTE: 

 

• Atentar para as regras de etiqueta respiratória (tosses e espirros)  

 

• Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%;  

 

• Evitar cumprimentos com aproximação física; 

 

• Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio), mesmo que com uso 

de máscara e outro EPI de proteção; 

 

• Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios; 

 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, mate, materiais de 

escritórios, livros dentre outros; 

 

• Servidores terceirizados que fazem uso de uniforme, deverão vesti-los no interior do 

campus. E devem se responsabilizar pela higiene diária da vestimenta. As roupas vindas 

da rua deverão ser acondicionadas em local apropriado no campus, para que possam ser 

substituídas ao final do expediente de trabalho. 

 

mailto:joserojas@unipampa.edu.br
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/instrucao_normativa_gr_03_2022_1.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/instrucao_normativa_gr_03_2022_1.pdf
https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202201/28093212-notainfo42-v28-01-22.pdf
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Procedimentos Operacionais Padrões - PRÉDIO ADMINISTRATIVO / ACADÊMICO 

 

 

OBJETIVOS: Detalhar o correto procedimento: entrada, saída e permanência no Campus 

Caçapava do Sul. 

 

PROCEDIMENTO DE ENTRADA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO / ACADÊMICO 

• Entrada será restrita à portaria do Prédio Administrativo / Acadêmico; 

• Porta será identificada, “ENTRADA”, com a finalidade de diminuir aglomerações; 

• Cada usuário que for entrar nas dependências do Campus deverá passar por 3 (três) 

procedimentos: 

1° Conferência ou apresentação do passaporte vacinal; 

2° Verificar a temperatura corporal (termômetro a laser); 

3° Passar álcool em gel nas mãos. 

 

PROCEDIMENTO DE SAÍDA 

• Saída será feita pela portaria do Prédio Administrativo / Acadêmico; 

• Porta será identificada, “SAÍDA”, com a finalidade de diminuir aglomerações; 

• Antes de sair do prédio o usuário deverá passar álcool em gel nas mãos. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• O acesso ao campus deverá ser precedido de comunicação à portaria dos espaços de 

trabalho/serviços a serem utilizados. 

• A comunicação do uso de espaço físico/serviço tem como propósito: identificação de 

contactantes, caso algum usuário tenha confirmado o diagnóstico do COVID-19 após a 

estada no campus; higienização prévia e posterior dos espaços e evitar qualquer tipo de 

aglomeração no uso de espaço/serviço. 

• Sendo constada na aferição de temperatura, temperatura igual ou superior a 37,5 graus, o 

usuário será orientado a retornar para casa e terá sua entrada no campus vetada. Caso se 

confirme COVID-19 após a data de verificação de temperatura, o usuário deverá informar 

a situação ao COE-Local. (e-mail: joserojas@unipampa.edu.br) 

• Evite o uso de ornamentos (anéis, colares, brincos, dentre outros). 

• Sugere-se cabelos presos em coque ou rabo de cavalo. 

• Dê preferência para o uso de mochilas e bolsas cujo material permita a desinfecção e 

lavagem permanente.  Cuide para que esses itens não toquem em superfícies que possam 

estar contaminadas, como bancos de ônibus. Lembre-se de higienizar a mochila e outros 

materiais ao sair e retornar para casa. 

• O uso de máscara de proteção é OBRIGATÓRIO nas áreas externas e internas da 

Instituição.  

• A máscara é individual; 

• Seu formato deve estar ajustado na face, de forma a cobrir boca e nariz 

• Antes da colocação da máscara essa deve-se higienizar as mãos. A mesma higiene deve ser 

feita ao retirar a máscara. 

• A manipulação da máscara (colocar e tirar) deve ser feita pelo elástico. Não se deve tocar 

na máscara sob pena de contaminá-la)  

• A máscara deve ser trocada sempre que estiver suja ou úmida. 
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NO INTERIOR DO CAMPUS 

 

• As mãos devem ser higienizadas constantemente com água e sabonete líquido e ou álcool 

70%, de acordo com a sequência de lavagem de mãos preconizada pela ANVISA. A 

Unipampa está disponibilizando álcool 70% em todo Campus para realização desta ação. 

• Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, pode ser utilizado álcool 70% para 

higienização das mãos. A Unipampa disponibiliza álcool em diversos pontos do Campus 

para realização desta ação. 

• Os ambientes devem estar ventilados com manutenção da abertura de portas e janelas. 

• Atendimentos e orientações aos alunos: dê preferência para a realização dos atendimentos 

em salas ventiladas. Mantenha distanciamento de 1,5m. Caso seu gabinete de trabalho não 

agregar essa condição, agende uma sala de aula para a realização do trabalho; 

• Gabinetes/Mesas de trabalho: Sugere-se a reorganização dos espaços no sentido de que 

sejam guardados materiais, equipamentos que não são usados costumeiramente nas 

atividades laborais (fotografias, canecas), facilitando a higienização dos espaços 

• Agende o espaço a ser utilizado no interior do campus com antecedência. Isso permitirá a 

correta higienização antes e após o uso e garantirá o intervalo necessário para a 

higienização do espaço para uso posterior. 

• Não compartilhe objetos como canetas, computadores, telefones, celulares, entre outros. 

Caso algum objeto caia ao solo, higienize-o imediatamente. 

• Todos devem trazer recipiente individual com água para consumo. 

• Nas áreas externas e internas a distância mínima entre as pessoas deve ser de 1,5 metros 

• Permaneça no campus o tempo necessário a realização das atividades. Evite circular 

desnecessariamente. 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

 

 

OBJETIVOS: Detalhar o correto procedimento: entrada, saída e permanência nos laboratórios. 

 

PROCEDIMENTO NOS LABORATÓRIOS 

 

Ao entrar no laboratório 

• Manter a distância de 1,5m dentro dos laboratórios; 

• Manter as janelas e a porta abertas para ventilação; 

• Usar todos os EPI’s, equipamentos de proteção individuais, para executar as atividades 

com o máximo de segurança: Jaleco; Óculos de proteção; Luvas descartáveis; Máscara. 

Entre outros EPI’s que se façam necessários. 

• Antes de entrar nos laboratórios usar álcool em gel; 

• Não usar ornamentos (brincos, pulseiras, anéis, outros); 

• Usar cabelos presos em coque ou rabo de cavalo. 

• Mantenha os móveis e utensílios livres de objetos não pertinentes as atividades a serem 

executadas. Só traga para a Unipampa os materiais realmente necessários ao estudo. 

• Proibido consumir alimentos e bebidas nos ambientes em uso. 

 

Ao sair do laboratório 

• Retirar todos os EPI citados nesses procedimentos e descartar em locais identificados; 

• Usar álcool em gel; 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

 

OBJETIVOS: Detalhar o correto procedimento para atendimento dentro dos gabinetes dos 

docentes. 

 

PROCEDIMENTO NOS GABINETES - DOCENTES 

 

• Deixar as portas e janelas abertas durante o uso do gabinete; 

• Usar máscaras; 

• Usar álcool em gel ao entrar/sair da sala; 

• Proibido compartilhar qualquer tipo de material (canetas, lápis, computadores, entre 

outros), se não for possível, higienizar os materiais antes do uso; 

• Após uso do gabinete avisar o setor da limpeza para higienização do local. 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

POP – SALAS DE AULA 

 

OBJETIVOS: Detalhar o correto procedimento para atendimento dentro das salas de aula. 

 

 

PROCEDIMENTO NAS SALAS DE AULA 

 

• Respeitar o teto máximo, conforme cartaz na entrada sala; 

• Deixar as portas e janelas abertas durante o uso da sala; 

• Usar máscaras; 

• Usar álcool em gel ao entrar/sair da sala; 

• Proibido compartilhar qualquer tipo de material (canetas, lápis, computadores, entre ou-

tros), se não for possível, higienizar os materiais antes do uso; 

• Após uso da sala avisar o setor da limpeza para higienização do local. 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

 

OBJETIVOS: Detalhar os procedimentos para a correta higienização das mãos. 

 

Matérias primas: 

• Água potável 

• Dispensador de sabonete 

• Lavatório/pia 

• Lixeiras 

• Papel toalha 

• Sabonete antisséptico 

 

Indicação de higienização das mãos: 

• Ao entrar e sair da instituição; 

• Ao entrar e sair da sala de aula; 

• Ao entrar e ao sair dos laboratórios; 

• Ao entrar e ao sair da biblioteca; 

• Ao entrar e ao sair dos demais setores, salas de professores, entre outros; 

• Ao entrar e sair da copa ou restaurante universitário; 

• Antes e depois das refeições; 

• Antes de preparo de alimentos; 

• Após ir ao banheiro; 

• Antes de acessar o computador; 

• Após o término das atividades; 

• Após cada troca da máscara; 

• Ao iniciar e terminar o turno de trabalho; 

• Quando as mãos estiverem visivelmente sujas; 

• Após tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

• Antes e após tocar em objetos e utensílios. 

 

Técnica: Finalidade: remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais 

da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia 

à permanência e à proliferação de microrganismos. Duração do procedimento: 20 a 60 

segundos 

 

Passo a passo (utilização de sabonete): 

• Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia; 

• Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as 

superfícies das mãos; 

• Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si; 

• Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e 

vice-versa; 

• Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais; 

• Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, 

com movimento de vai-e-vem e vice-versa; 

• Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se 

movimento circular e vice-versa; 
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• Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, 

fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa; 

• Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento 

circular e vice-versa; 

• Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos 

ensaboadas com a torneira; 

• Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. 

No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. 

• Desprezar o papel toalha na lixeira para resíduos comuns. 

 

Outros Aspectos da Higienização das Mãos 

• Na higienização das mãos, observar ainda as seguintes recomendações: 

• Antes de iniciar a higienização é necessário retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio), pois sob 

tais objetos podem acumular microrganismos; 

• Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas; 

• Não toque na torneira e na pia durante o procedimento; 

• Descarte o papel toalha em local apropriado; 

• Aplique creme hidratante nas mãos (uso individual), diariamente, para evitar ressecamento 

na pele 

• .
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Abastecimento dos EPIS 

 

 

As compras da Universidade relativas à Covid 19, são realizadas de maneira centralizada pela Pró-

Reitoria de Administração e após o recebimento das mateiras, estes são enviados as Unidades 

Administrativas. 

A coordenação administrativa do campus Caçapava do Sul é o setor responsável pelo constante 

atendimento de reposição dos EPIS em toda a estrutura. 

A Universidade tem executado diversas ações para compras de materiais, incluindo licitação, 

pregões e atas. A compra foi realizada para cada campus, considerando a população e 

especificidades de cada um. 

Os seguintes insumos já foram adquiridos: 

• Água Sanitária, tipo Q’boa, brilux ou similar (incolor) 

• Álcool Etílico Hidratado, líquido 70º INPM. Frasco com 1,00 L 

• Álcool etílico hidratado, para limpeza de ambientes, em Gel 70% INPM. Galão de 5,00 L. 

• Desinfetante liquido (aromas variados) - Princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil + 

tensioativos - teor ativo em torno de 50% - forma física: solução aquosa, bombona com 5 

litros. Registro junto a Anvisa. 

• Desinfetante, uso geral, tipo Pinho Bril ou similar, frasco de 500 ML. 

• Hipoclorito de Sódio - aspecto físico líquido amarelo esverdeado, concentração teor 

mínimo de 10 % de cloro ativo, características adicionais: produto concentrado, não 

estabilizado. Bombona de 5 L. 

• Sabonete líquido, aspecto físico viscoso/cremoso, acidez Ph neutro, sem essência, 

glicerinado, agentes emolientes. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde - Bombona de 5 L. 

• Sabão em pó multiação: com tensoativo biodegradável, contendo na composição água, 

corante e branqueador óptico, tipo Omo, Ace ou similar, embalagem de 1Kg. 

• Esponja Dupla Face: sintética, com bactericida, um lado para vidro e louça e outro para 

alumínio, tipo Scoth, 3M ou similar. Pacote com 10 unidades. 

• Esponja limpeza, material lã de aço, tipo Bom Bril, Assolan ou similar, pacote com 8 

unidades de 60g. 

• Flanela para limpeza (40x30cm) 100% algodão, cor laranja, características adicionais 

acabamento nas bordas. 

• Pano absorvente para limpeza - Padrão Perflex; 100% fibras de viscose látex sintético; 

agente bacteriostático; medidas 60cm X 33cm; pacote com 05 unidades.  

• Pano de Limpeza, saco branco (pano de chão), 100% algodão tipo A, para limpeza de pisos. 

Medidas: 40 a 55cm de largura e 60 a 80cm de comprimento. 

• Pano de prato, material algodão alvejado, com trama grossa (bem fechada), com barra 

dobrada e costurada nas laterais de no máximo 0,5 cm de largura, devendo ter no mínimo 

40 cm de largura e 75 de comprimento, cor diversas (estampado), caracteristicas adicionais 

alto nível de absorção.  

• Sacos de lixo de 100 litros, resistente, para coleta de resíduo comum. 

• Sacos de lixo de 30 litros, resistente, para coleta de resíduo comum. 

• Sacos de lixo de 20 litros, resistente, para coleta de resíduo comum. 

• Utensílios de limpeza 
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• Balde plástico resistente, 20 litros 

• Balde plástico para vassoura tipo zig zag, mini-mop, 14 litros, com espremedor para as 

cerdas de algodão da vassoura. 

• Vassoura tipo zig zag, mini-mop algodão pavio, com cabo, aplicação em limpeza. 

• Mop Vassoura Microfibra 60cm, flexível, com cabo articulado. 

• Vassoura, material cerdas náilon, material cepa polipropileno, comprimento cepa 25 cm, 

características adicionais, com ponteira alça, cabo rosqueado de 120cm. 

• Rodo reforçado para Pia, 15 cm, com cabo em polipropileno de alta resistência e com base 

emborrachada de alta qualidade. 

• Rodo com duas borrachas, 40 cm, com cabo, para limpeza em geral. 

• Rodo com duas borrachas, 90 cm, com cabo, para limpeza em geral. 

• Rodo limpa vidros, com lavador e puxador de água, 25 cm, c/cabo resistente e extensor. 

• Escova para vaso sanitário. 

• Escova manual, cerdas de náilon, com cabo para rejuntes e cantos. 

• Frasco, borrifador/pulverizador, material polipropileno, acionamento por gatilho, 360 

graus, bico com jato regulável, capacidade 1 litro. 

• Pá coletora de lixo, material coletor em metal galvanizado, cabo de madeira plastificada, 

comprimento cabo 80cm,  

• Placas de sinalização de segurança, produzida em polipropileno injetado de alta resistência, 

dobrável, na cor amarela, dimensões mínimas (69cmX30cm), com informação de 

advertência sobre “cuidado - piso molhado” ou “piso escorregadio” - bilíngue (português 

e inglês), para uso em áreas internas ou externas. 

• Cone de sinalização de segurança em PVC, 75 cm de altura, cor laranja com faixa refletiva. 

• Fita zebrada usada para demarcação de áreas, amarelo-preto, rolo 200 metros, 7cm de 

largura. 

• galões de 5L de álcool em gel; máscaras descartáveis; tapetes; desinfetante para tapete; 

sabonete líquido; álcool em gel; termômetros digitais; álcool líquido e luvas descartáveis). 

 


