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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E 

CONTROLE DA TRANSMISSÃO DE COVID-19 

Este documento trata-se do retorno gradual das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 

Campus Caçapava do Sul – UNIPAMPA, conforme a Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS nº 

01/2020, de 04 de junho de 2020. 

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

O quadro 01 apresenta os dados da Universidade Federal do Pampa e do campus Caçapava do Sul, 

como também os responsáveis pelas ações. O campus Caçapava do Sul seguirá e observará as 

especificações da classificação de bandeira do município para liberação das atividades. 

Quadro 01: Dados institucionais. 

Nome completo da Instituição de Ensino : Universidade Federal do Pampa 

CNPJ:  09.341.233/0001-22 

Cidade : Caçapava do Sul 

Telefone :  (53) 3240.3600  

E-mail : joserojas@unipampa.edu.br 

CRE responsável pelo município:  Miriele Barbosa Rodrigues 

Contato da CRE: Fones - 051 984497031 e 53 32471242 e 53 99945.9697 

Contato Vigilância Municipal:  Luis Ilha. Fone: 55-9 - 9704-0772 

Outro contatos/COE-Prefeitura: Inês Salles 55 – 9 - 9931-3440 

Assinalar abaixo a Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento Controlado (conforme 

Anexo II): 

( 1 ) R01, R02 

( 2 ) R03  

( 3 ) R04, R05 

( 4 ) R06 

( 5 ) R07 

( 6 ) R08 

( 7 ) R09, R10 

( 8 ) R11 

( 9 ) R12 

(10 ) R13 

( 11 ) R14 

( 12 ) R15, R20 

( 13 ) R16 

( 14 ) R17, R18, R19 

( 15 ) R21 

( 16 ) R22 

( 17 ) R23, R24, R25, R26 

( 18 ) R27 

( 19 ) R28 

( 20 ) R29, R30 

Natureza: ( 1 ) Regular( 2 ) Escola Livre 

Rede/Gestão: Pública/Federal  

Nome completo do Diretor/ Coordenador responsável:  José Waldomiro Jiménez Rojas 

Telefone direto do Diretor/ Coordenador responsável: 55 9.99633984 

E-mail direto do Diretor/ Coordenador responsável:  joserojas@unipampa.edu.br 

mailto:joserojas@unipampa.edu.br
mailto:joserojas@unipampa.edu.br
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2. Equipe responsável pela elaboração do Plano 

O quadro 02 apresenta os nomes dos responsáveis pelo COE-E LOCAL e pela elaboração do Plano 

de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão de covid-19. 

Quadro 02: responsáveis pelo COE-E Local 

Nome Cargo/ 

Representação 

Email Telefone 

(DDD) 

José W.Jiménez Rojas 

SIAPE: 1550998 

Diretor do Campus 

Direção 

joserojas@unipampa.edu.br 55–9 9963-3984 

Ezequiel Galvão de Souza 

SIAPE: 3063893 

Coordenador 

Acadêmico 

Direção 

ezequielsouza@unipampa.edu.br  51–9 9648-6148 

Evelton Machado Ferreira 

SIAPE: 1549614 

Coordenador 

Administrativo 

Direção 

eveltonferreira@unipampa.edu.br  55-9 9911-8998 

Jaqueline Pinto Vargas 

SIAPE: 1718288 

Docente 

Coordenação 

Laboratórios 

jaquelinevargas@unipampa.edu.br 51–9 9302-0125 

Lenon Melo Ilha 

SIAPE: 2154050 

Representante TAE lenonilha@unipampa.edu.br 55–9 9948-3921 

Rhaíssa Martini de Souza 

Matrícula: 161151568 

Representação 

Discente 

rhaissasouza.aluno@unipampa.edu.br 55–9 9944-1467 

3. Dados gerais da Instituição de Ensino 

1.1. Rede Regular 

1.1.1. Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha):  

Ensino superior 

1.1.2. Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de 

trabalho. 

Número de trabalhadores(as) Categoria profissional Jornada de trabalho 

62 Docentes Dedicação Exclusiva 

40 horas 

39 Técnico-Administrativos 8 horas diárias 

20 Terceirizados de segurança, 

cuidador, motorista, limpeza e 

manutenção 

12 horas diárias 

 

mailto:joserojas@unipampa.edu.br
mailto:ezequielsouza@unipampa.edu.br
mailto:eveltonferreira@unipampa.edu.br
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1.1.3. Informações dos alunos e turmas. 

Alunos Quantidade (total) 

Graduação  430 

Pós Graduação 36 

Turmas  Neste momento não serão ministradas aulas de forma presencial 

1.1.4. Informações funcionamento por nível de ensino (exceto cursos livres)  

 

1.1.5. Descrição da estrutura da Instituição de Ensino  

Estrutura da Instituição Possui? Se sim, indicar quantidade 

Sala de aula  (X) Sim ( ) Não  10 salas 

Banheiro para público em geral  (X) Sim ( ) Não  Administrativo/Acadêmico:  8 

Prédio da EAS: 4 

Prédio Latram: 4 

Total de 14 banheiros 
Banheiros para trabalhadores  (X) Sim ( ) Não  

Pátio ou Jardim  (X) Sim ( ) Não  1 (um) 

Pátio na frente do prédio 

Administrativo/Acadêmico 

Biblioteca física  (X) Sim ( ) Não  1 (uma) 

Laboratório  (X) Sim ( ) Não  17 laboratórios 

Refeitório  (X ) Sim () Não  1 (um) 

Cantina  ( ) Sim (x) Não  Não se aplica 

Outras salas (escritório, cozinha, 

enfermaria, almoxarifado, etc)  

(X) Sim (  ) Não  Almoxarifado e/ou depósitos- 2 

Copa – 1 

Cozinha – 1 

Sala reuniões – 3 

Diretórios – 1 

Permanência – 4 

Sala trabalho/gabinete – 52 

Sala projetos - 6 

Outros espaços coletivos  (X) Sim ( ) Não  
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4. Descrição detalhada dos locais de atividade de ensino, pesquisa, extensão e trabalho 

de conclusão de curso. 

 

PRÉDIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO 

ESPAÇO Área (m²) CAPACIDADE 

S103 - Laboratório de Modelagem Ambiental 73,81 7 

S104 -Laboratório de Física 41,59 6 

S105 - Laboratório de Geociências 42,3 6 

S106 - Laboratório de Mapeamento Geológico 107,02 7 

S107 - Laboratório de  Mineralogia e Petrografia 107,07 7 

S108 - 1 - Laboratório de Análise de Sinais Geofísicos 43,42 6 

S108 - 2 - Lab Geofísica Aplicada 43,42 6 

S112 - Auditório 210,74 60 

201 - Laboratório de Informática I 88,68 7 

202 - LIFE  - Laboratório 85,81 7 

302 - Laboratório de Microscopia 85,81 7 

303 - Laboratório de Informática II 40,97 6 

203 - Sala de Aula 85.81 20 

Sala 204 - Biblioteca 88.68 20 

206 - Sala de aula 113.81 25 

207 - Sala de Aula 113.81 25 

301 - Sala de Aula 88.68 20 

305 - Sala de aula 88.68 20 

306-1 Sala de aula 43.5 10 

306-2 - Sala de aula 43.5 10 

306-3 - Sala de aula 43.5 10 

306-7 - Sala de aula 43.5 10 

306-8 - Sala de aula 43.5 10 

 

 

PRÉDIO EAS - LABORATÓRIOS 

ESPAÇO 

Área 

(m²) 
CAPACIDADE 

Q107 - Laboratório de Química Analítica  68,5 7 

Q115 - Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente - 

LASAMA 68,5 
7 

Q116 - Sala de balanças 16,85 2 

Q117 - Laboratório de Química Geral e Físico-Química 68,8 7 

Q201 - Laboratório de Biologia, Microbiologia e 

Bioquímica  68,5 
7 

Q202 - Sala de Preparo de Amostras  37,65 3 

Q209 - Laboratório de Solos e Meio Ambiente - LASOMA 68,8 7 

Q210 - Laboratório de Química Orgânica e Inorgânica  68,5 7 

 

 



 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA 

Campus Caçapava do Sul 
COE-E Local 

 

7 
PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DE COVID-19 

PRÉDIO LATRAM - LABORATÓRIOS 

ESPAÇO 

Área 

(m²) 
CAPACIDADE 

L101 - Laboratório de mecânica de rochas 30,5 4 

L102 - Laboratório de Tratamento de Minérios 124,9 6 

L110 - Sala de estocagem de minérios 68,5 7 

L111 - Laboratório de britagem e moagem de minérios 37,7 4 

L112 – Lab. de análise granulométrica e 

caract.mineralógica 30,5 
4 

L113 – Lab.de desmonte de rochas e monitoramento 

ambiental 30,5 
4 

L204 - Laboratório de Lavra e Planejamento 69 4 

L205 - Sala de aula 69 15 

 

 

* Capacidade de servidores e discentes durante o período de distanciamento social. 

 

 

Plano de Contingência para Universidade Federal do Pampa 

Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19  

Escrever o nome do responsável pela ação, assinalar se foi ou não realizada e escrever 

brevemente a metodologia e o insumo utilizado.  

Caso alguma ação listada não se aplique à instituição, assinalar "não se aplica": 

 

Os quadros 01 à 06 apresentam todas as metodologias e insumos para cada item solicitado. 
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Quadro 01 

 

As instituições de ensino, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, sejam públicas, privadas, comunitárias, confessionais e outras, independentemente do nível, etapa e modalidade de 
ensino deverão adotar as seguintes medidas gerais de organização: 

ID 
Ação 

Não se 
aplica 

Responsável pela 
ação 

Realizada 
Não 

realizada 
Metodologia (como é feito) 

Insumo 
 (materiais) 

 

1 Constituir o Centro de 
Operações de Emergência em 
Saúde para a Educação, 
denominado COE-E Local, 
cujas atribuições são as 
contidas no Art. 7º 

 Equipe diretiva do 
campus 

X  Ainda não temos portaria. 
Processo SEI 

23100.010098/2020-32 

Portaria  

2 Construir Plano de 
Contingência para Prevenção, 
Monitoramento e Controle do 
Novo Coronavírus - COVID-19, 
conforme Anexo I, e 
encaminhá-lo previamente 
para análise do COE Regional, 
conforme a Rede de Ensino e 
esfera de gestão 

 COE-E local X  Construção do Plano e 
diálogo com setores, 
servidores e serviços 

relacionados, observando a Legislação Vigente. 

e-mail 
institucional; 
google meet 

 

3 Informar previamente a 
comunidade ou acadêmica 
sobre as medidas de 
prevenção, monitoramento e 
controle da transmissão do 
novo coronavírus - COVID-19 
adotadas pela Instituição de 
Ensino 

 COE-E LOCAL / 
Reitoria / Pró-
Reitorias/ GESTÃO 
DO CAMPUS 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 
ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 

Instruções normativas, 
protocolos, cartazes, folders, 
e outras mídias. 
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4 Orientar a comunidade 
acadêmica sobre os cuidados 
necessários a serem adotados 
em casa e no caminho entre o 
domicílio e a Instituição de 
Ensino, cabendo à respectiva 
Instituição a adoção de 
diferentes estratégias de 
comunicação, priorizando 
canais virtuais 

 COE-E LOCAL / 
Reitoria / Pró-
Reitorias/ GESTÃO 
DO CAMPUS 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 

Instruções normativas, 
protocolos, cartazes, folders, 
e outras mídias. 

 

5 Providenciar a atualização dos 
contatos de emergência dos 
seus alunos e trabalhadores 
antes do retorno das aulas, 
bem como mantê-los 
permanentemente atualizados 

 Interface Pessoal / 
PROGEPE / 
Secretaria 
Acadêmica / 
Fiscais contratos 
Equipe diretiva 
com contatos de 
quem acessa ao 
campus 

X  Emitem relatórios. 
Devem ficar em uma paste do Google Drive/COE. 

Relatórios Impressos e 
atualizados mensalmente. 

 

6 Organizar fluxos de sentido 
único para entrada, 
permanência, circulação e 
saída de alunos e 
trabalhadores antes do 
retorno das aulas, visando 
resguardar o distanciamento 
mínimo obrigatório e evitar 
aglomerações 

 COE-E LOCAL / 
Secretaria 
Administrativa 
 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 

Descrever o fluxo de pessoas 
nos ambientes do Campus. 
Entrada pela direita e saída 

pela esquerda. 
Protocolos de boas práticas. 

 

7 Priorizar a realização de 
reuniões por videoconferência, 
evitando a forma presencial e, 
quando não for possível, 
reduzir ao máximo o número 
de participantes e sua 
duração. 

 Gestão do campus 
Coordenadores de 

curso 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 

Ferramentas de TI para 
realizar reuniões. 
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8 Suspender a realização de 
excursões e passeios externos  

 REITORIA 
/CAMPUS 

X  Deliberação 
institucional restritiva 

desde março 2020; 
Troca de e-mails 

institucionais 

PORTARIA  

9 Suspender todas as atividades 
que envolvam aglomerações, 
tais como festas de 
comemorações, formações 
presenciais de professores, 
reuniões para entrega de 
avaliações, formaturas, dentre 
outras  

 REITORIA X  Deliberação 
institucional restritiva 

desde março 2020; 
Troca de e-mails 

institucionais 

PORTARIA  

10 Suspender as atividades 
esportivas coletivas 
presenciais, tais como: futebol, 
voleibol, ginástica, balé e 
outras, devido à propagação 
de partículas potencialmente 
infectantes  

X REITORIA   Deliberação 
institucional restritiva 

desde março 2020; 
Troca de e-mails 

institucionais 

PORTARIA  

11 Suspender a utilização de 
catracas de acesso e de 
sistemas de registro de ponto, 
cujo acesso e registro de 
presença ocorram mediante 
biometria, especialmente na 
forma digital, para alunos e 
trabalhadores. 

 REITORIA 
CAMPUS 

X  Procedimentos apresentados no anexo – POP - RU Todos os materiais estão 
descritos no anexo. 

 

12 Documentar todas as ações 
adotadas pela instituição de 
ensino em decorrência do 
cumprimento das 
determinações desta Portaria, 
deixando-as 
permanentemente à 

 COE-E LOCAL X  Registrar as ações quando realizadas. Planilha Google Drive do COE.  
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disposição, especialmente 
para a fiscalização municipal e 
estadual, em atendimento ao 
dever de transparência 

13 Recomendar aos 
trabalhadores da Instituição de 
Ensino que não retornem às 
suas casas com o uniforme 
utilizado durante a prestação 
do serviço 

 COE-E LOCAL X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 

Protocolos.  
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Quadro 02 

 

 

As instituições de ensino também deverão implementar medidas de distanciamento social e de cuidado pessoal para alunos e trabalhadores, bem como promover, orientar e fiscalizar o uso 
obrigatório de máscara de proteção facial, executando as seguintes ações: 

ID 
Ação 

Não se 
aplica 

Responsável pela 
ação 

Realizada 
Não 

realizada 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais)  

14 Comunicar as normas de conduta 
relativas ao uso do espaço físico e 
à prevenção e ao controle do novo 
coronavírus - COVID-19, em 
linguagem acessível à comunidade 
acadêmica, e afixar cartazes com 
as mesmas em locais visíveis e de 
circulação, tais como: acessos à 
Instituição, salas de aula, 
banheiros, refeitórios, corredores, 
dentre outro 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 

Material Informativo. 
 

Materiais necessários para 
adaptação do espaço físico. 

 
Outros materiais, tais como: 

termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 

de higiene. 

 

15 Disponibilizar para todos os 
trabalhadores máscara de 
proteção facial de uso individual, 
cuja utilização deverá atender às 
orientações contidas nos 
protocolos gerais da política de 
distanciamento controlado 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  COE local recebe e distribui os equipamentos, Máscaras e protetores faciais. 
Microfone para professores. 

 

 

16 Adotar rotinas regulares de 
orientação de alunos e 
trabalhadores sobre as medidas de 
prevenção, monitoramento e 
controle da transmissão do novo 
coronavírus - COVID-19, com 
ênfase na correta utilização, troca, 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 
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higienização e descarte de 
máscaras de proteção facial, bem 
como na adequada higienização 
das mãos e de objetos, na 
manutenção da etiqueta 
respiratória e no respeito ao 
distanciamento social seguro, 
sempre em linguagem acessível 
para toda a comunidade escolar 

17 Implementar medidas para 
promover, orientar e fiscalizar o 
uso obrigatório de máscara de 
proteção facial por alunos e 
trabalhadores 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

18 Prover treinamento específico 
sobre higienização e desinfecção 
adequadas de materiais, 
superfícies e ambientes aos 
trabalhadores responsáveis pela 
limpeza 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  O Treinamento será realizado da seguinte forma: 
Os trabalhadores terceirizados de limpeza serão orientados 
realizarem a limpeza e higienização das Salas de aula ao fim 
do uso e antes de novo uso, utilizando no chão Água 
Sanitária, tipo Q’boa, nas superfícies das mesas Álcool 
Etílico Hidratado, líquido 70º INPM,; 
Os espaços, superfícies, equipamentos e utensílios serão 
higienizados antes e depois dos expedientes, utilizando no 
chão Água Sanitária, tipo Q’boa, nas superfícies das mesas 
Álcool Etílico Hidratado, líquido 70º INPM, 
Os banheiros deverão ser higienizados antes do início de 
cada turno e de cada turno, com remoção do lixo duas vezes 
ao dia, utilizando no chão Água Sanitária, tipo Q’boa, nas 
superfícies das mesas Álcool Etílico Hidratado, líquido 70º 
INPM e Desinfetante liquido - Princípio ativo: cloreto alquil 
dimetil benzil + tensioativos - teor ativo em torno de 50% 

No chão Água Sanitária, tipo Q’boa, 
nas superfícies das mesas Álcool 
Etílico Hidratado, líquido 70º INPM e 
Desinfetante liquido - Princípio 
ativo: cloreto alquil dimetil benzil + 
tensioativos - teor ativo em torno de 
50% 

 

19 Orientar alunos e trabalhadores 
sobre a necessidade e importância 
de higienizar constantemente as 
mãos, conforme protocolos dos 
Órgãos de Saúde, especialmente 
nas seguintes situações: após o 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 



 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA 

Campus Caçapava do Sul 
COE-E Local 

 

14 
 

uso de transporte público; ao 
chegar na Instituição de Ensino; 
após tocar em superfícies tais 
como maçanetas das portas, 
corrimãos, botões de elevadores, 
interruptores; após tossir, espirrar 
e/ou assoar o nariz; antes e após o 
uso do banheiro; antes de 
manipular alimentos; antes de 
tocar em utensílios higienizados; 
antes e após alimentar os alunos; 
antes das refeições; antes e após 
práticas de cuidado com os alunos, 
como troca de fralda, limpeza 
nasal, etc.; antes e após cuidar de 
ferimentos; antes e após 
administrar medicamentos; após a 
limpeza de um local e/ou utilizar 
vassouras, panos e materiais de 
higienização; após remover lixo e 
outros resíduos; após trocar de 
sapatos; antes e após fumar; após 
o uso dos espaços coletivos; antes 
de iniciar uma nova atividade 
coletiva 

20 Orientar alunos e trabalhadores a 
usar lenços descartáveis para 
higiene nasal e bucal e a descartá-
los imediatamente em lixeira com 
tampa, preferencialmente de 
acionamento por pedal ou outro 
dispositivo 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

21 Orientar os trabalhadores a 
manter as unhas cortadas ou 
aparadas e os cabelos presos e a 
evitar o uso de adornos, como 
anéis e brincos 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 
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22 Orientar alunos e trabalhadores a 
higienizar regularmente os 
aparelhos celulares com álcool 70 
% ou solução sanitizante de efeito 
similar 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

23 Orientar alunos e trabalhadores a 
higienizar a cada troca de usuário 
os computadores, tablets, 
equipamentos, instrumentos e 
materiais didáticos empregados 
em aulas práticas 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

24 Orientar alunos e trabalhadores a 
evitar, sempre que possível, o 
compartilhamento de 
equipamentos e materiais 
didáticos 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

25 Orientar alunos e trabalhadores 
evitar comportamentos sociais tais 
como aperto de mãos, abraços e 
beijos 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

26 Orientar alunos e trabalhadores a 
não partilhar alimentos, chimarrão 
e não utilizar os mesmos 
utensílios, como copos, talheres, 
pratos etc 

 Reitoria / Pró-
reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

27 Orientar alunos e trabalhadores a 
não partilhar material escolar, 
como canetas, cadernos, réguas, 
borrachas etc 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

28 Orientar alunos e trabalhadores a 
não partilhar objetos pessoais, 

 Reitoria / Pró-
Reitorias / GT 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 
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como roupas, escova de cabelo, 
maquiagens e assemelhados 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus 

29 Reduzir a quantidade de materiais 
disponíveis nas salas, como livros, 
isolando-os na medida do possível 
e mantendo apenas o que for 
estritamente necessário para as 
atividades didático-pedagógicas 

 Direção do 
campus Caçapava 
do Sul e equipe de 

manutenção 

X  COE local fará a fiscalização e a equipe de manutenção 
executará os serviços 

Todos os materiais não utilizados 
serão postos em um local 
demarcado, sem possibilidade de 
serem utilizados. 
Haverá cartazes proibindo o uso.  

 

30 Delimitar a capacidade máxima de 
pessoas nas salas de aulas, 
bibliotecas, ambientes 
compartilhados e elevadores, 
afixando cartazes informativos nos 
locais 

 Baixo fluxo de 
pessoas no 
momento. 

Pesquisas da pós-
graduação e 
Trabalhos de  
Conclusão de 

Curso.  

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 

ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 

O dimensionamento foi realizado a partir da área útil 
disponível da sala. Levando em consideração a retirada 

dos materiais que não serão utilizados. 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

31 Orientar alunos e trabalhadores a 
manter o distanciamento mínimo 
de uma pessoa a cada 3 (três) 
degraus nas escadas rolantes e 
afixar cartazes informativos 

X Não temos 
escadas rolantes. 

     

32 Desestimular o uso de elevadores, 
por meio de cartazes afixados em 
locais visíveis, que contenham 
orientações mínimas, 
recomendando a utilização apenas 
para pessoas com dificuldades ou 
limitações para deslocamento 

 Reitoria / Pró-
reitorias / GT 

PROTOCOLOS DE 
RETORNO E COE-E 

LOCAL 

X 
 

 O campus não possui elevadores, apenas plataforma 
elevatória, que são utilizados apenas por portadores de 

necessidades especiais. Para tanto, forma colados cartazes 
e um servidor estará presente para o uso da plataforma. 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 
Na entrada dos equipamentos estão 
disponíveis frascos com álcool gel. 

 

33 As instituições de ensino que 
possuam em suas dependências 
pessoas com algum grau de 
dependência deverão adotar 
medidas para que estas recebam 

 DIREÇÃO DO 
CAMPUS E O 

Núcleo de 
Desenvolvimento 

X  O Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) é um 
setor vinculado à Coordenação Acadêmica, responsável 

pela execução da política de assistência estudantil e pelo 
apoio pedagógico e psicossocial no âmbito do Campus. 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 
Na entrada dos equipamentos estão 
disponíveis frascos com álcool gel. 
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auxílio para a lavagem adequada 
das mãos com a regularidade 
necessária 

Educacional 
(NuDE) 

Este setor é responsável por todos os alunos que 
necessitam de algum tipo de auxilio 

34 Nas instituições de ensino em que 
houver a necessidade de realizar 
troca de fraldas dos alunos, 
orientar os trabalhadores 
responsáveis pela troca a usar 
luvas descartáveis e a realizar a 
adequada lavagem das mãos da 
criança após o procedimento 

X 
 

Não temos 
servidores e/ou 
discentes nesta 

situação. 
Pesquisas da pós-

graduação e 
Trabalhos de  
Conclusão de 

Curso. 

     

 



 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA 

Campus Caçapava do Sul 
COE-E Local 

 

18 
 

 

Quadro 03 
 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas de limpeza do ambiente: 

ID 
Ação 

Não se 
aplica 

Responsável pela 
ação 

Realizada 
Não 

realizada 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

35 Higienizar o piso das áreas 
comuns a cada troca de turno, 
com soluções de hipoclorito de 
sódio 0,1% (água sanitária) ou 
outro desinfetante indicado para 
este fim. 

 Equipe da 
Limpeza 

 
Gestão do campus 

X  Protocolos sanitários Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; 
detergente; escada; escova com 
cerdas; esponja; lixeiras com tampa e 
pedal; luva descartável; panos limpos; 
papel toalha; rodo; sacos 
brancos leitosos para o descarte de 
material infectante; sacos para a 
troca do lixo; solução de hipoclorito 
0,1% (água sanitária) 

36 Higienizar, uma vez a cada turno, 
as superfícies de uso comum, tais 
como maçanetas das portas, 
corrimãos, botões de elevadores, 
interruptores, puxadores, 
teclados de computador, mouses, 
bancos, mesas, telefones, 
acessórios em instalações 
sanitárias, etc. com álcool 70% ou 
preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar 

 Equipe da 
Limpeza 

 
Gestão do campus 

X  Protocolos sanitários 
 

Ajustar escala das equipes de limpeza 

Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; 
detergente; escada; escova com 
cerdas; esponja; lixeiras com tampa e 
pedal; luva descartável; panos limpos; 
papel toalha; rodo; sacos 
brancos leitosos para o descarte de 
material infectante; sacos para a troca 
do lixo; solução de hipoclorito 0,1% 
(água sanitária) 

37 Ampliar a atenção para a higiene 
do piso nos níveis de ensino onde 
os alunos o utilizem com maior 
frequência para o 
desenvolvimento das práticas 
pedagógicas 

 Equipe da 
Limpeza 

X  Protocolos sanitários Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; 
detergente; escada; escova com 
cerdas; esponja; lixeiras com tampa e 
pedal; luva descartável; panos limpos; 
papel toalha; rodo; sacos 
brancos leitosos para o descarte de 
material infectante; sacos para a troca 
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do lixo; solução de hipoclorito 0,1% 
(água sanitária) 

38 Adotar propé de uso individual 
por trabalhadores e alunos 
quando da utilização com maior 
frequência do piso para o 
desenvolvimento das práticas 
pedagógicas, o qual deverá ser 
vestido toda a vez que o aluno ou 
o trabalhador adentrar no 
espaço, bem como ser retirado 
ao sair, e deverá ser trocado ou 
higienizado diariamente, caso 
não seja descartável. Caso seja 
utilizado um tipo de "calçado" em 
substituição do propé, deverá 
seguir as mesmas instruções 
acima  

X 
 

Não utilizamos 
propé. 

    

39 Higienizar, a cada uso, materiais e 
utensílios de uso comum, como 
colchonetes, tatames. 

 Equipe da 
Limpeza 

X  Protocolos sanitários Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; 
detergente; escada; escova com 
cerdas; esponja; lixeiras com tampa e 
pedal; luva descartável; panos limpos; 
papel toalha; rodo; sacos 
brancos leitosos para o descarte de 
material infectante; sacos para a 
troca do lixo; solução de hipoclorito 
0,1% (água sanitária) 

40 Higienizar diariamente 
brinquedos e materiais utilizados 
pelas crianças da Educação 
Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e higienizar 
imediatamente após o uso 
brinquedos e materiais que 

X 
 

Não utilizamos 
brinquedos. 
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forem levados à boca pelos 
alunos 

41 Evitar o uso de brinquedos e 
outros materiais de difícil 
higienização 

X 
 

Não utilizamos 
brinquedos. 

    

42 Não partilhar objetos de uso 
individual, como babeiros, 
fraldas, lençóis, travesseiros, 
toalhas etc. 

X 
 

Não utilizamos 
estes materiais. 

    

43 Garantir, sempre que possível, 
material individual e higienizado 
para o desenvolvimento das 
atividades pedagógicas 

 Direção e 
coordenação 

administrativa. 

X  Na entrada de cada sala/espaço estará disponível material 
de higienização individual. 
Também terão cartazes que indicam a forma de uso e o 
contato e caso de alguma dúvida. 
Os equipamentos ou materiais pedagógicos serão utilizados 
de forma individual, sendo que haverá uma laboratorista 
presente para fiscalizar a operação. 
Salas de ensaios laboratoriais terão os equipamentos 
separados antes do início das atividades pelo laboratorista, 
que deverá usar luvas e indicar o equipamento para cada 
discente. 
As salas de informáticas serão liberadas após a higienização 
por parte da equipe de limpeza e cada computador será de 
uso individual. 
Caberá aos servidores responsáveis pela sala a coordenação 
e organização do uso de equipamentos, não permitindo o 
uso coletivo. 

Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; 
detergente; lixeiras com tampa e 
pedal; luva descartável; de hipoclorito 
0,1% (água sanitária) Lixeira de pedal. 
Cartazes indicando o uso de 
equipamento individual. 

44 Garantir equipamentos de 
higiene, como dispensadores de 
álcool gel, lixeiras com tampa 
com dispositivo que permita a 
abertura e fechamento sem o uso 
das mãos (como lixeira com 
pedal) 

 Reitoria, 
coordenação 

administrativa, 
COE-local e a 

equipe de limpeza 

X  Na entrada de cada sala/espaço estará disponível material 
de higienização individual. 
Também terão cartazes que indicam a forma de uso e o 
contato e caso de alguma dúvida. 
Equipamentos disponíveis: borrifadores e mascaras. Lixeira 
de pedal ou sem tampa. 

Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; 
detergente; lixeiras com tampa e 
pedal; luva descartável; de 
hipoclorito 0,1% (água sanitária) 
Lixeira de pedal. Cartazes indicando o 
uso de equipamento individual. 
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45 Disponibilizar preparações 
alcoólicas antissépticas 70% em 
formato de gel, espuma ou spray, 
para higienização das mãos, em 
todos os ambientes da instituição 
de ensino e em locais 
estratégicos e de fácil acesso, 
como entrada, saída, corredores, 
elevadores etc. 

 Reitoria, 
coordenação 

administrativa, 
COE-local e a 

equipe de limpeza 

X  Na entrada de cada sala/espaço/saguão estará disponível 
material de higienização individual. 
Também terão cartazes que indicam a forma de uso e o 
contato e caso de alguma dúvida. 
Equipamentos disponíveis: borrifadores e mascaras. Lixeira 
de pedal ou sem tampa. 

Água potável; álcool 70% em gel; 
baldes; borrifador com álcool 70%; 
detergente; lixeiras com tampa e 
pedal; luva descartável; de hipoclorito 
0,1% (água sanitária) Lixeira de pedal. 
Cartazes indicando o uso de 
equipamento individual. 

46 Disponibilizar kit de higiene 
completo nos banheiros, com 
sabonete líquido, toalhas de 
papel não reciclado e 
preparações alcoólicas 
antissépticas 70% em formato de 
gel, espuma ou spray  

 Reitoria, 
coordenação 

administrativa, 
COE-local e a 

equipe de limpeza 

X  Para o uso do banheiro serão disponibilizados os kits de 
higienização, conforme destaco nos insumos. 
Kit de Higienização com acesso por todos os usuários dos 
banheiros está composto por: Dispenser de álcool gel, 70%, 
na entrada do banheiro. Dispenser com sabonete líquido 
Dispenser com toalha de papel e soprador para secagem 
das mãos. 
Cartazes explicando o fluxo e os procedimentos estão 
fixados interna e externamente ao banheiro. 
Orientações do uso dos banheiros serão encaminhados aos 
e-mails institucionais de todos os servidores e discentes e 
colaboradores. 

Sabonete líquido, toalhas de papel 
não reciclado e preparações alcoólicas 
antissépticas 70% em formato de gel e 
spray. 

47 Desativar todos os bebedouros 
da Instituição de Ensino e 
disponibilizar alternativas, como 
dispensadores de água e copos 
plásticos descartáveis e/ou copos 
de uso individual, desde que 
constantemente higienizados 

 Coordenação 
administrativa, 
COE-Local e a 

equipe de 
limpeza. 

X  Os bebedouros estão desativados. 
Todos devem trazer recipiente individual com água para 
consumo próprio. 
O campus colocará a disposição locais monitorados, que 
contarão com bombas de 20 litros, acionadas por torneira. 
O local contará com copos descartáveis para aqueles alunos 
que não trouxerem sua própria garrafa, lixeira logo abaixo 
para descarte dos copos descartáveis e dispenser com 
álcool em gel. 
O uso das bombas de água se dará em ultima instância, 
sendo que o campus promoverá ampla divulgação para que 
todos tragam seus recipientes e evitem ao máximo o uso do 
equipamento. 
A equipe de limpeza estará constantemente higienizando o 
local. O manuseio das bombas de água será realizado pelos 
terceirizados da manutenção. 

Insumos para o fornecimento de água: 
Álcool etílico hidratado, para limpeza 
de ambientes, em Gel 70% INPM 
Copos descartáveis. Lixeiras sem 
tampa. 
Cartazes com orientações; 
Encaminhamento de e-mails para 
promover que todos tragam 
recipientes individuais com água para 
consumo. 
Cartazes colados junto às bombas de 
água, contendo todas as orientações e 
horários de higienização 



 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA 

Campus Caçapava do Sul 
COE-E Local 

 

22 
 

48 Manter abertas todas as janelas e 
portas dos ambientes, 
privilegiando, na medida do 
possível, a ventilação natural. 

 Coordenação 
administrativa, 
COE-Local e a 

equipe de 
limpeza. 

X  Protocolos sanitários: 
O profissional ou responsável por cada sala ou ambiente 
deverá entrar nos espaços e imediatamente abrir janelas e 
portas, permitindo o fluxo de ar e ventilação natural em 
todo o ambiente. As orientações estão fixadas nos acessos 
e dentro dos ambientes.  

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 
Os cartazes apresentam a 
metodologia que deverá ser seguida 
ao acessar salas e ambientes. 

49 Manter limpos filtros e dutos do 
ar condicionado 

 Coordenação 
administrativa e 

COE-Local. 

X  O campus Caçapava do Sul não possui área ou espaço que 
necessite ficar totalmente em climatização. Todos os 
espaços podem estar em uso e com ventilação natural. Em 
caso de uso de ar condicionado o mesmo será informado a 
direção do campus que imediatamente providenciará a 
limpeza de filtros através da equipe de terceirizados. 
Os cartazes apresentam a metodologia que deverá ser 
seguida ao acessar salas e ambientes. 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias. 

 

  



 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA 

Campus Caçapava do Sul 
COE-E Local 

 

23 
 

 

Quadro 04 

 
 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a readequação dos espaços físicos e da circulação social: 

ID 
Ação 

Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada 
Não 

realizada 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

50 Readequar a forma de 
atendimento dos alunos 
respeitando o teto de operação 
definido pelo Sistema de 
Distanciamento Controlado 
para a bandeira vigente na 
região em que se localiza a 
Instituição de Ensino 

 Servidores, em 
especial corpo 

docente. 

X  Todas as demandas administrativas que envolvem a 
secretária acadêmica serão realizadas através da internet. 
Os atendimentos presenciais para retiradas de documentos 
deverão ser agendados através do e-mail: 
cacapava@unipampa.edu.br 
As atividades de monitoria e orientação deverão ser 
realizadas preferencialmente de forma remota, respeitando 
os horários de atendimentos dos docentes e técnicos 
administrativos em educação (TAE). Os agendamentos 
deverão ser realizados pelo discente diretamente ao e-mail 
do docente ou TAE 
 

Priorizar atendimento pela Internet. 
Uso de mascará, álcool gel e 
respeitando a metodologia prevista. 

51 Readequar os espaços físicos 
respeitando o distanciamento 
mínimo obrigatório que, nas 
instituições de ensino, é de um 
metro e meio (1,5m) de 
distância entre pessoas com 
máscara de proteção facial 
(exemplo: em salas de aula) e 
de dois metros (2m) de 
distância entre pessoas sem 
máscara (exemplo, durante as 
refeições) 

 Direção, 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local e a 

equipe de 
limpeza. 

X  Todas as salas forma dimensionadas, conforme as tabelas 5, 
6 e 7, atendendo a recomendação de distanciamento e 
limite de pessoas por ambiente. O material (cadeiras e 
mesas) que estiverem sobrando foram isoladas e não 
poderão ser utilizadas. 

Cartazes informativos espalhados 
por todo o campus. Indicação das 
áreas de uso através de cartazes e 
marcações no piso. 
Fita para delimitação de áreas e de 
mobílias. 
 

52 Organizar as salas de aula de 
forma que os alunos se 
acomodem individualmente em 

 Direção, 
Coordenação 

administrativa, 

x  Todas as salas forma dimensionadas, conforme as tabelas 5, 
6 e 7, atendendo a recomendação de distanciamento e 
limite de pessoas por ambiente. O material (cadeiras e 

Cartazes e documento orientativo 
em cada sala. Informação na porta 
da capacidade máxima do 

mailto:cacapava@unipampa.edu.br
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carteiras, respeitando o 
distanciamento mínimo 
obrigatório 

COE-Local e a 
equipe de 
limpeza. 

mesas) que estiverem sobrando foram isoladas e não 
poderão ser utilizadas. 
Os dimensionamentos basearam-se na área útil de cada 
sala, sendo importante destacar que a ocupação de cada 
sala prevista está abaixo de 40%.  

ambiente. Na entrada de casa sala 
encontra-se Dispenser de álcool gel 
70%. 

53 Estabelecer, afixar em cartaz e 
respeitar o teto de ocupação, 
compreendido como o número 
máximo permitido de pessoas 
presentes, simultaneamente, 
no interior de um mesmo 
ambiente, respeitando o 
distanciamento mínimo 
obrigatório. 

 Direção, 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 

X  Foram colocados cartazes em todas as salas do campus 
(banheiros, saldas de aula, salas de servidores, entre outros 

 

Instruções normativas, protocolos, 
cartazes, folders, e outras mídias 

54 Demarcar o piso dos espaços 
físicos, de forma a facilitar o 
cumprimento das medidas de 
distanciamento social, 
especialmente nas salas de 
aula, nas bibliotecas, nos 
refeitórios e em outros 
ambientes coletivos. 

 Direção, 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 

X  Todos os espaços estão demarcados, seguindo o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro. 
Para os locais de refeição ou locais onde não estejam 
utilizando mascara devida a alimentação ou hidratação o 
distanciamento mínimo é de 2,0 metros. 

Fita adesiva, cartazes de sinalização 
e cartazes orientativos. 

55 Implementar corredores de 
sentido único para coordenar 
os fluxos de entrada, circulação 
e saída de alunos e 
trabalhadores, respeitando o 
distanciamento mínimo entre 
pessoas 

 Direção, 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 

X  O sentido do fluxo foi demarcado no piso de todos os 
corredores e acessos e saídas do campus. 
Todas as instruções quando aos fluxos estão sendo 
divulgadas pelo e-mail institucional. 

Fita adesiva, cartazes de sinalização 
e cartazes orientativos. 

56 Evitar o uso de espaços comuns 
que facilitem a aglomeração de 
pessoas, como pátios, 
refeitórios, ginásios, 
bibliotecas, entre outros 

 Direção, 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 

X  Orientação nos locais propensos a aglomerações - 
Monitoramento permanente de espaços compartilhados - 
Cartazes orientativos - Retirada das cadeiras e uso de fitas 
de isolamento. 

Fitas demarcadoras e de 
isolamento. 
Cartazes por todo o campus e 
material de divulgação e 
orientações sendo encaminhado 
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para todo o campus através do e-
mail institucional e redes sociais. 

57 Escalonar os horários de 
intervalo, refeições, saída e 
entrada de salas de aula, bem 
como horários de utilização de 
ginásios, bibliotecas, pátios 
etc., a fim de preservar o 
distanciamento mínimo 
obrigatório entre pessoas e 
evitar a aglomeração de alunos 
e trabalhadores nas áreas 
comuns 

 Direção, 
Coordenadores 

de cursos. 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 

x  Orientações via e-mail Institucional, sala Virtual (Plataforma 
Moodle) e redes sociais para manter distanciamento 
mínimo e evitar aglomerações; 
A liberação dos alunos será escalonada, respeitando o 
cronograma disponibilizado pela coordenação acadêmica 
do campus; 
Orientação de aguardar a entrada caso o número de 
ocupantes esteja no limite 

Utilização de redes sociais, e-mail 
institucional e cartazes para 
orientar o início e o fim de cada 
atividade, para respeitar o fluxo 
interno nas edificações. 

58 Evitar o acesso de pais, 
responsáveis, cuidadores e/ou 
visitantes no interior das 
dependências das instituições 
de ensino, com exceção do 
momento de entrada e de saída 
dos alunos da Educação Infantil, 
preservadas as regras de 
distanciamento mínimo 
obrigatório e uso de máscara 
de proteção facial 

 Direção, 
Coordenadores 

de cursos. 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 
Equipe da 
portaria 

X  Os atendimentos a pais e acompanhantes serão realizados, 
preferencialmente, através de e-mail ou telefone 
institucional. Caso exista a necessidade de encontro 
presencial o mesmo deverá ser agendado previamente. 
Todo o visitante terá que se apresentar na portaria, onde 
passará por orientações e aferimento da temperatura. 
O campus informará através das redes sociais e e-mail 
institucional que os pais evitem circular pelo campus. 
O Campus está composto por cartazes orientativos, caso 
necessário o fluxo. 

Termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 

59 Evitar a aglomeração de 
pessoas em saídas e entradas 
das instituições de ensino, 
privilegiando o sistema de 
drive-thru para a entrada e 
saída de crianças nas escolas, 
quando possível 

 Direção, 
Coordenadores 

de cursos. 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 
Equipe da 
portaria 

X  Orientações via e-mail Institucional, sala Virtual (Plataforma 
Moodle) e redes sociais para manter distanciamento 
mínimo e evitar aglomerações; 
A liberação dos alunos será escalonada, respeitando o 
cronograma disponibilizado pela coordenação acadêmica 
do campus; 
Os terceirizados vigilantes e de portaria receberam 
orientações para solicitar que qualquer aglomeração seja 
informada imediatamente a direção, a qual agirá 
imediatamente. 

Termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 
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Utilização de redes sociais, e-mail institucional e cartazes 
para orientar o início e o fim de cada atividade, para 
respeitar o fluxo interno nas edificações. 

60 Assegurar o respeito dos pais, 
responsáveis e/ou cuidadores 
às regras de uso de máscara de 
proteção facial e de 
distanciamento mínimo 
obrigatório nas dependências 
externas à Instituição de 
Ensino, quando da entrada ou 
da saída de alunos, sinalizando 
no chão a posição a ser 
ocupada por cada pessoa. 

 Direção, 
Coordenadores 

de cursos. 
Coordenação 

administrativa, 
COE-Local 
Equipe da 
portaria 

X  Os atendimentos a pais e acompanhantes serão realizados, 
preferencialmente, através de e-mail ou telefone 
institucional. 
Caso exista a necessidade de encontro presencial o mesmo 
deverá ser agendado previamente. 
Todo o visitante terá que se apresentar na portaria, onde 
passará por orientações e aferimento da temperatura. 
Todo o visitante terá que se apresentar na portaria, onde 
passará por orientações. 

termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 

61 Assegurar que trabalhadores e 
alunos do Grupo de Risco 
permaneçam em casa, sem 
prejuízo de remuneração e de 
acompanhamento das aulas, 
respectivamente 

 Gestão superior 
e Direção do 

Campus. 

X  A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas emitiu o Ofício nº 
13/2020/PROGEPE/UNIPAMPA, que trata: 
- Este ofício estabelece orientações de trabalho presencial, 
remoto e revezamento a todos setores e unidades 
acadêmicas da Universidade Federal do Pampa, quanto às 
medidas de proteção para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19). 
Entre outras ações, todo o servidor/aluno que AUTO 
DECLARAR estar em grupo de risco não terá suas atividades 
e remunerações prejudicadas. 
Todos os documentos: portarias e orientações foram 
divulgadas através do e-mail institucional e também através 
do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus/comunicacoes/ 

Tecnologias remotas.  Internet, 
sistemas institucionais de educação. 

62 Aferir a temperatura de todas 
as pessoas previamente a seu 
ingresso nas dependências da 
Instituição de Ensino, por meio 
de termômetro digital 
infravermelho, vedando a 
entrada daquela cuja 

 Direção do 
Campus. 

Porteiros, 
eventualmente 

servidores 
designados para 
esta finalidade. 

X  Ao acessar as edificações do campus, todos os alunos e 
servidores são guiados por cartazes e fitas de sinalização até 
a portaria, onde um servidor/terceirizado fará o controle e 
registro da temperatura. 

Equipamento para medir a 
temperatura. 
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temperatura registrada seja 
igual ou superior a 37,8 graus 

63 Ao aferir temperatura igual ou 
superior a 37,8 graus, a 
Instituição de Ensino deverá 
orientar a pessoa sobre o 
acompanhamento dos sintomas 
e a busca de serviço de saúde 
para investigação diagnóstica e 
deverá comunicar o fato 
imediatamente ao COE-E Local. 

 Direção do 
Campus. 

Porteiros, 
eventualmente 

servidores 
designados para 
esta finalidade. 

X  Após aferir a temperatura e identificar anomalia o COE-E 
Local será informado. 
O cidadão será encaminhado para a sala de isolamento 
(prédio Acadêmico – sala 201). 
A direção do campus informará imediatamente a secretaria 
de saúde do município de Caçapava do Sul será acionada 
(COE-Municipal). 
Todos os encaminhamentos serão realizados 
conjuntamente com a equipe de saúde do município. 
Caberá a direção do campus a articulação com a rede de 
saúde dos municípios para os encaminhamentos cabíveis, 
conforme protocolos definidos pelos órgãos sanitários. 
Equipamento para medir a temperatura. 
Sala de isolamento. 
A sala de isolamento contará com todos os EPIs necessários 
e passará por higienização após o uso (equipe de limpeza do 
campus). 

termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 
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Quadro 05 

 
 

São medidas a serem adotadas em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 na comunidade acadêmica: 

ID 
Ação 

Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada 
Não 

realizada 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

64 Orientar os trabalhadores e 
alunos a informar 
imediatamente ao COE-E Local 
caso apresentem sintomas de 
síndrome gripal e/ou convivam 
com pessoas sintomáticas  

 Reitoria, equipe 
diretiva e COE-

geral e COE-
Local. 

X  Site da Unipampa, Site do Campus, redes sociais e correio 
eletrônico. 
ACS – Unipampa. 
Fixar materiais em locais do Campus. 
Frequentemente a direção encaminhará informes e 
orientações para todos os servidores e alunos. Destacando 
a importância dos protocolos e as principais orientações. 

Telefone e plataformas virtuais. E-
mail institucional. 

65 Organizar uma sala de 
isolamento para casos que 
apresentem sintomas de 
síndrome gripal  

 Equipe diretiva 
e  COE-Local. 

X  O acesso ao campus se dá através do portão principal, este 
portão direciona para as demais edificações. Todos os 
servidores, terceirizados, estudantes e visitantes 
obrigatoriamente serão analisados na entrada do campus. 
Caso apresentem temperatura superior a permitida será 
encaminhada para a sala de isolamento e seguirá os 
protocolos descritos no item 63 do quadro 04. 
Sala de aula. Piso térreo. 201. 
Cartazes orientativos quanto ao fluxo e documentos 
orientadores. 
Frequentemente a direção encaminhará informes e 
orientações para todos os servidores e alunos. Destacando 
a importância dos protocolos e as principais orientações. 

No chão Água Sanitária, tipo Q’boa, 
nas superfícies das mesas Álcool 
Etílico Hidratado, líquido 70º INPM 
e Desinfetante liquido - Princípio 
ativo: cloreto alquil dimetil benzil + 
tensioativos - teor ativo em torno de 
50%. 
Termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 

66 Definir fluxos claros de entrada 
e saída do caso suspeito da sala 
de isolamento, bem como os 
encaminhamentos necessários 
à rede de saúde  

 Equipe diretiva 
e COE-Local 

X  O acesso ao campus se dá através do portão principal, este 
portão direciona para as demais edificações. Todos os 
servidores, terceirizados, estudantes e visitantes 
obrigatoriamente serão analisados na entrada do campus. 
Caso apresentem temperatura superior à permitida será 
encaminhada para a sala de isolamento e seguirá os 
protocolos descritos no item 63 do quadro 04. 

Termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 
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Haverá uma descrição documentada com a temperatura 
aferida e os sintomas descritos pela pessoa isolada. 
Sair do prédio pelo acesso lateral do prédio (entre as salas 
(202 e LIFE) administrativo/Acadêmico e seguir o fluxo do 
estacionamento ao lado do reservatório. 
Haverá cartazes e sinalizações. Cartazes orientativos quanto 
ao fluxo e documentos orientadores. 

67 Identificar o serviço de saúde de 
referência para notificação e 
encaminhamento dos casos de 
suspeita de contaminação 

 Equipe diretiva 
e COE-Local. 

X  Todos os casos serão informados a secretaria de saúde e a 
referência de notificação será através da Policlínica 
Municipal de Caçapava do Sul. 
Policlínica Municipal de Caçapava do Sul: contato (55) 
32812175 
Endereço: Rua Felix da Cunha, 1209 - Centro, Caçapava do 
Sul – RS. 

Contatos via e-mail e telefone. 

68 Reforçar a limpeza dos objetos 
e das superfícies utilizadas pelo 
caso suspeito, bem como da 
área de isolamento 

 Coordenação 
administrativa e 

equipe de 
limpeza. 

X  Após o uso da sala de isolamento a equipe terceirizada de 
limpeza do campus fará a higienização completa da sala. 
Todos os locais onde o suspeito trafegou ou esteve serão 
limpos e monitorados. 

Água sanitária 
Álcool Etílico Hidratado, líquido 70º 
INPM 
Álcool etílico hidratado, para 
limpeza de ambientes, em Gel 70% 
INPM 
Desinfetante liquido  
Hipoclorito de sódio 

69 Promover o isolamento 
imediato de qualquer pessoa 
que apresente os sintomas 
gripais 

 Equipe diretiva, 
COE-Local. 

X  A sala 202 do campus Caçapava do Sul será disponibilizada 
única e exclusivamente para casos suspeitos. O suspeito 
será direcionado até o ambiente, onde deverá aguardar, em 
segurança, a análise do COE E-Local junto ao órgão de saúde 
do município. 
Todos os servidores e alunos receberam frequentemente 
informativos que destacam quais os principais sintomas e 
caberá a toda a comunidade acadêmica zelar pela saúde 
conjunta. Informando casos suspeitos.   

Sala com toda a segurança e todos 
os utensílios de limpeza e 
higienização pessoal. 
Cartazes e informações; 
Água sanitária 
Álcool Etílico Hidratado, líquido 70º 
INPM 
Álcool etílico hidratado, para 
limpeza de ambientes, em Gel 70% 
INPM 
Desinfetante liquido  
Hipoclorito de sódio 
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70 Informar imediatamente a rede 
de saúde do município sobre a 
ocorrência de casos suspeitos, 
para que seja investigado seu 
vínculo com outros casos 
atendidos de síndrome gripal e, 
em caso positivo, retornar essa 
informação à vigilância 
municipal. No caso de 
trabalhadores e alunos que 
residam em outros municípios, 
garantir a notificação da rede 
de saúde do município de 
residência 

 Equipe diretiva, 
COE-Local. 

X  Todos os casos suspeitos presentes no campus serão 
isolados e as redes de saúde serão notificadas. Será 
realizado o cadastro de todos os servidores e alunos, com o 
contato de algum familiar. 
Caso haja a necessidade os familiares serão contatados. 
Caso exista alunos e servi dores que residam em outro 
município e que apresentarem sintomas a direção do 
campus fará a comunicação a rede de saúde do respectivo 
município. 
Será realizado o registro em planilha do google Drive que 
será disponibilizada online para os órgãos de saúde. Todos 
os registros serão identificados em Ata, nas reuniões do 
COE_local do campus e informado via ofício aos órgãos de 
saúde e encaminhado por e-mail aos envolvidos. 

Contato com familiares ou 
responsáveis; 
Notificação das redes de saúde em 
casa de suspeita.  
Planilha google drive, disponível 
para todo COE-Local. 

71 Afastar os casos sintomáticos 
do ambiente da Instituição de 
Ensino, orientar quanto à busca 
de serviço de saúde para 
investigação diagnóstica e/ou 
orientar sobre as medidas de 
isolamento domiciliar, até o 
resultado conclusivo da 
investigação do surto ou até 
completar o período de 14 dias 
de afastamento. Os mesmos 
procedimentos devem ser 
adotados para aquelas pessoas 
que convivem com pessoas que 
apresentem sintomas de 
síndrome gripal 

 Equipe diretiva, 
COE-Local. 

X  Os discentes, servidores docente, técnicos-administrativos 
e terceirizados que estiverem apresentando sintomas 
gripais ou que tiveram contato com casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19 não deverão comparecer às 
atividades presenciais e deverão comunicar imediatamente 
a situação à Direção do Campus, através de 
joserojas@unipampa.edu.br ou direcao-
cacapava@unipampa.edu.br. Estes serão orientados a 
buscar o serviço de saúde específico, localizado no Centro 
de Atendimento para Covid-19 e Síndromes Gripais que está 
funcionando junto à Capela Nossa Senhora de Fátima, ao 
lado do Hospital de Caridade Dr. Vitor Lang para a 
investigação do caso e devidas orientações pelos 
profissionais de saúde que atuam no local. 
Em caso confirmado somente haverá retorno com 
documento comprobatório do centro de atendimento ao 
COVID 19 que comprove o prazo transcorrido de 14 dias de 
isolamento domiciliar. 

Todos os procedimentos serão 
encaminhados via e-mail 
institucional e folhetos que serão 
divulgados nas redes sociais do 
campus. 
A direção do campus estará 
disponível também para 
informações através de telefone. 

72 Manter registro atualizado do 
acompanhamento de todos os 
trabalhadores e alunos 
afastados para isolamento 
domiciliar (quem, quando, 

 Equipe diretiva, 
COE-Local. 

X  Registro em planilhas. Planilha google drive, disponível 
para todo COE-Local. 
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suspeito/confirmado, em que 
data, serviço de saúde onde é 
acompanhado, se for o caso, 
etc.) 

73 Garantir o retorno dos alunos 
após a alta e a autorização da 
área da saúde e do COE-E Local, 
evitando evasão e abandono 
escolar 

 Equipe diretiva, 
COE-Local. 

X  Os estudantes que forem confirmados com Covid-19, 
deverão encaminhar aos coordenadores do seu curso o 
atestado ou à Secretaria Acadêmica e as suas faltas serão 
justificadas garantindo a continuidade de seus estudos sem 
prejuízo acadêmico. O acompanhamento dos alunos será 
realizado pelo Núcleo de Desenvolvimento Educacional 
(NuDE) responsável pela execução da política de assistência 
estudantil e pelo apoio pedagógico e psicossocial no âmbito 
do Campus. 
 
Para Retorno as atividades presenciais os discentes deverão 
apresentar a Direção documento comprobatório do centro 
de atendimento ao COVID 19 que comprove o prazo 
transcorrido de 14 dias de isolamento domiciliar. Logo após 
a Direção enviará e-mail a Coordenação do curso 
autorizando o retorno presencial do discente. 
Orientações especificas quanto a este assunto, por parte da 
coordenação acadêmica do campus, direcionada aos 
docentes e coordenadores de curso. 
Acompanhamento por parte do NuDE. 

E-mail e telefonemas para garantir a 
comunicação entre a instituição e os 
alunos.  

74 Realizar busca ativa diária, em 
todos os turnos, dos 
trabalhadores e alunos com 
sintomas de síndrome gripal 

 Equipe diretiva, 
COE-Local 
Empresas 

terceirizadas 

X  Contatos diário com servidores, alunos e terceiros. 
Comunidade acadêmica em geral. 
Todos os servidores serão notificados pela responsabilidade 
de verificar junto a comunidade acadêmica a necessidade 
de identificação de sintomas. Já estão sendo distribuídos 
pelo campus orientações para a identificação de casados 
gripais, através de e-mails e das redes sociais. 

Registro em planilhas. 
Planilha google drive, disponível 
para todo COE-Local. 
Cartazes e informativos via e-mail 
institucional. 

75 Prever substituições na 
eventualidade de absenteísmo 
de trabalhadores em 
decorrência de tratamento ou 
isolamento domiciliar por 

 Equipe Diretiva 
Empresas 

terceirizadas 

X  Consta no Contrato de prestação de serviços terceirizados 
de limpeza na  
Cláusula Décima primeira - Das obrigações das partes: 
II. São obrigações da contratada: 

e-mail e telefonemas com os 
contatos previsto no contrato. 
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suspeita ou confirmação de 
COVID-19 

item 12 . Substituir o empregado faltoso, bem como o que 
não se apresentar devidamente uniformizado e com Crachá, 
observando a qualificação necessária e o horário a ser 
cumprido. 
Fiscal do contrato aciona o Gestor do contrato que fará o 
pedido de substituto. 
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Quadro 06 

 
 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a distribuição e manipulação da alimentação escolar: 

ID 
Ação 

Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada 
Não 

realizada 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

76 Garantir a segurança sanitária 
na distribuição da alimentação 
escolar na rede de ensino 
durante a pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 
CONTRATO 

X  NO MOMENTO O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO ESTÁ SEM 
CONTRATO E SEM PREVISÃO DE RETOTRNO, PORÉM SEGUE 
A METOLOGIA PROPOSTA: 
Fornecedores devem utilizar EPI’s, higienizar as mãos e 
respeitar o distanciamento mínimo de 1m; 
Fixar orientações em local visível na área de recebimento; 
A área de recebimento deve dispor de álcool gel e pia para 
higiene das mãos; 
O funcionário que realiza o recebimento das mercadorias 
deve utilizar máscara para sua proteção; 
Quando um prestador de serviço ou visitante precisar 
adentrar ao restaurante, tendo contato com os 
funcionários, é importante orientar quanto aos cuidados de 
prevenção da COVID-19; 
Retirar as embalagens secundárias e terciárias do 
fornecedor e realizar o descarte adequado, antes de 
armazenar os produtos. Na impossibilidade de remoção 
dessas embalagens, mantê-las separadas, afastadas de 
produtos em embalagens primárias e áreas de 
manipulação; 
Higienizar as embalagens antes do armazenamento; 
Produtos não perecíveis (como caixas tipo tetrapack, latas, 
garrafas pet e similares): lavar com sabão neutro e secar; 
As embalagens com alimentos mais sensíveis que não 
podem ser lavadas (como arroz, feijão, pães e bolachas): 
higienizar com solução de álcool 70%. Cuidado para não 
apagar a data de validade; 
Fortalecer a execução das Boas Práticas de Fabricação e 
Manipulação de Alimentos (RDC 216/2004). 

Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; 
detergente; escada; escova com 
cerdas; esponja; lixeiras com tampa 
e pedal; luva descartável; panos 
limpos; papel toalha; rodo; sacos 
brancos leitosos para o descarte de 

material infectante; sacos para a 

troca do lixo; solução de hipoclorito 

0,1% (água sanitária) Lixeira de 

pedal ou sem tampa. 
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77 Estabelecer horários alternados 
de distribuição de alimentos, 
com o objetivo de evitar 
aglomerações 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 
CONTRATO 

X  Deve agendar o interesse em fazer a refeição e o horário 
pretendido; 
Deve se respeitar o distanciamento; 
Efetuar a correta higienização das mãos; 
Não conversar na área de distribuição dos alimentos;  
Certificar-se da adequada higiene das mãos ao se servir de 
água/suco;  
Utilizar obrigatoriamente a máscara ao se servir e ao 
circular. Permitido retirar a máscara somente para se 
alimentar, sentado às mesas. Ao retirar a máscara, colocar 
em saco plástico ou de papel; 
Adotar a etiqueta respiratória (ao tossir ou espirrar usar o 
cotovelo flexionado ou lenço descartável e após higienizar 
as mãos); 
Colocar sobre a mesa somente a refeição; 
Utilização de prato limpo a cada vez que se servir; 
Entregar a bandeja em local indicado para higienização; 
Utilizar o restaurante apenas para o consumo das refeições 
nos horários determinados. 

Cartazes de informação; 
Link para agendamento via google 
formulário; 
Informativos diários via e-mail 
institucional. 
Outros materiais, tais como: 
termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 

78 Obedecer o distanciamento 
mínimo de dois metros (2m) 
entre pessoas no refeitório 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 

CONTRATO. 

X  Todas as mesas dos refeitórios serão adaptadas para 
receber as pessoas com distanciamento mínimo de 2 
metros de distância. Haverá uma rota de entrada e outra de 
saída. 
Haverá controle de fluxo e marcação no piso de todo o 
Restaurante Universitário. 
Mapa de ocupação na entrada do restaurante 
Universitário e marcação das mesas e cadeiras disponíveis. 

Cartazes de informação; 
Informativos diários via e-mail 
institucional. 
Uso de faixas para assegurar o fluxo 
de entrada e de saída. 
Outros materiais, tais como: 
termômetro; máscaras; protetores 
faciais; álcool gel e outros materiais 
de higiene. 

79 Organizar a disposição das 
mesas no refeitório. Assegurar 
distanciamento mínimo de dois 
metros (2m) entre pessoas 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 
CONTRATO 

X  Todas as mesas dos refeitórios serão adaptadas para 
receber as pessoas com distanciamento mínimo de 2 
metros de distância. Haverá uma rota de entrada e outra 
de saída. 
Mapa de ocupação na entrada do restaurante 
Universitário e marcação das mesas e cadeiras disponíveis. 

Cartazes de informação; 
Informativos diários via e-mail 
institucional. 
máscaras; protetores faciais; álcool 
gel e outros materiais de higiene. 

80 Dispor de uma alimentação 
saudável, priorizando o valor 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

X  Todos os serviços do restaurante universitário são 
acompanhados por um Nutricionista responsável técnico. 

Uso dos protocolos de fiscalização. 
E-mail e ouvidoria. 
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nutricional, a praticidade e a 
segurança nas refeições 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 
CONTRATO 

A fiscalização do contrato é atuante diariamente. Também 
existe a consulta aos discentes, os quais informam a 
qualidade do alimento servido. 

81 Dar preferência à utilização de 
talheres e copos descartáveis e, 
na impossibilidade, utilizar 
talheres higienizados e 
individualizados, sem contato 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 
CONTRATO 

X  Higienização e troca constante dos talheres e pegadores do 
buffet; 
Embalar individualmente os talheres. Recomenda-se 
embalar junto os guardanapos; 
Neste período de maior cuidado, disponibilizar, 
preferencialmente, copos descartáveis; 
O funcionário deve retirar as bandejas para higienização 
com a utilização de luvas; 
Após a higienização das bandejas, talheres e copos, borrifar 
com álcool 70%; 
Os utensílios devem ser lavados preferencialmente com 
água quente e finalizados com sanitizante (como o álcool 
70%). 

Copos descartáveis; 
Água potável; álcool 70%; baldes; 
borrifador; luva descartável; panos 
limpos; papel toalha; rodo; sacos 
brancos leitosos para o descarte de 
material infectante; sacos para a 
troca do lixo; solução de hipoclorito 
0,1% (água sanitária) Lixeira de 
pedal ou sem tampa. 
 

82 Substituir os sistemas de 
autosserviço de bufê, utilizando 
porções individualizadas ou 
disponibilizando funcionário(s) 
específico(s) para servir todos 
os pratos 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 

CONTRATO. 

X  Serão servidas porções de alimentos por um funcionário do 
restaurante. 
 

Mascara, álcool 70%; baldes; 
borrifador; 

83 Orientar os trabalhadores a 
evitar tocar o rosto, em 
especial os olhos e a máscara, 
durante a produção dos 
alimentos 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 
FISCAL DO 
CONTRATO 

X  Orientar os funcionários a evitar tocar o rosto, em especial 
os olhos e a máscara durante a produção dos alimentos; 
Capacitar os trabalhadores sobre o correto uso das 
máscaras, devendo ser fornecidos materiais em quantidade 
suficiente para a troca, a cada 2 – 3 horas ou quando 
estiverem sujas ou úmidas. 

Cartazes de informação; 
Informativos diários via e-mail 
institucional. 
Fiscalização constante do fiscal de 
contrato. 
máscaras; protetores faciais; álcool 
gel e outros materiais de higiene. 

84 Evitar utilizar toalhas de tecido 
nas mesas ou outro material 
que dificulte a limpeza e, não 
sendo possível, realizar a troca 
após cada utilização 

 PRAEC / 
DIREÇÃO DO 

CAMPUS/ 
GESTOR E 

X  Será orientado aos trabalhadores do Restaurante 
Universitário a importância da higienização tanto da 
Cozinha como no salão das refeições. 
Cartazes serão fixados com orientações sobre a 
higienização e disponibilizados sabão, toalhas de papel e 

Álcool Etílico Hidratado, líquido 70º 
INPM. 
Água Sanitária, tipo Q’boa 
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FISCAL DO 
CONTRATO 

alcool em gel 70% nas pias e locais de acesso ao RU, como 
nas mesas onde é realizada a alimentação. 
O ambiente será mantido arejado com a aberturas das 
janelas. 
As mesas serão higienizadas antes de novo uso, utilizando 
Álcool Etílico Hidratado, líquido 70º INPM. 
No chão será utilizado Água Sanitária, tipo Q’boa. 
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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. 

 

Não é recomendada a entrada de qualquer pessoa que tenha tido contato com pessoa infectada nos 

últimos 15 dias. 

 

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
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE LABORATÓRIO POR DISCENTES 

(Este documento deve ser entregue à portaria e uma cópia ao Coordenador Local dos laboratórios) 

 

1. Dados do Servidor: 

(   ) Técnico     (   ) Docente 

Nome:________________________________________________ SIAPE:___________________ 

2. Laboratório a ser utilizado: _____________________________________________________ 

3. Período de utilização: De ___/___/_____ a ___/___/_____ - das _____h às _____h. 

4. Dados do(s) discente(s): 

• Nome completo:________________________________________________ 

   Matrícula:_________________________ RG:________________________ 

• Nome completo:________________________________________________ 

   Matrícula:_________________________ RG:________________________ 

• Nome completo:________________________________________________ 

   Matrícula:_________________________ RG:________________________ 

• Nome completo:________________________________________________ 

   Matrícula:_________________________ RG:________________________ 

• Nome completo:________________________________________________ 

   Matrícula:_________________________ RG:________________________ 

5. Tipo de atividade desenvolvida: 

(   ) Orientação de iniciação científica 

(   ) Monitorias 

(   ) Projeto de pesquisa 

(   ) Projeto de extensão 

(   ) Trabalho de conclusão de curso 

(   ) Vinculada à pós-graduação 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro ciência dos protocolos a serem seguidos para acesso aos laboratórios e assumo total 

responsabilidade por acidentes causados pelo(s) discente(s) a si ou a outrem e quaisquer danos ao 

Patrimônio Público. 

 

Caçapava do Sul, ___ de ___________/______. 

 

______________________________ 

Assinatura do Servidor 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSETIMENTO LIVRE EM 

SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, portador 

do CPF número:______________________, Identidade________________, 

Matrícula/SIAPE____________, afirmo está ciente sobre os protocolos de segurança necessários 

durante a realização das minhas atividades presenciais no Campus Caçapava do Sul, bem como 

afirmo ciência do estado de transmissão comunitária do novo coronavírus. 

 

Considerando que se trata de um agente patológico que pode afetar qualquer pessoa e que, 

muitas vezes, esse agente pode ser assintomático em algumas pessoas, declaro que estou ciente 

dos riscos que envolvem a participação presencial nestas atividades, não podendo responsabilizar 

a instituição de ensino, Unipampa, por eventual contaminação ou desenvolvimento da doença.   

 

 

 

 

 

Caçapava do Sul/RS ____/ _________________ / 20__. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do acadêmico/servidor 
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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° - Passar no tapete sanitizantes (para limpeza dos calçados); 

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

3° - Passar álcool em gel nas mãos (será utilizado um totem). 

 

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 direção e 

agendamento/comunicação prévios 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. 

• 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 a cada duas horas ou sempre que estiver suja ou úmida. 

• O descarte de máscaras descartáveis deverá ser feito em saco plástico ou papel com a 

indicação máscara suja, em lixo. 
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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. O 

uso do ar condicionado está proibido, salvo os ambientes que dependam de temperatura 

controlada. 

• Atendimentos e orientações aos alunos: dê preferencia 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 dos professores – sugere-se a instalação de acrílico de proteção nas mesas 

individuais, em gabinetes compartilhados.  

• Caso haja a necessidade de mais de um servidor ocupar o gabinete ou sala específica, e não 

seja possível o distanciamento de 1,5m, sugere-se o escalonamento de horários/turnos e o 

agendamento de outro espaço que permita a realização da atividade. 

• 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. Os bebedouros serão 

desativados. Como alternativa serão colocadas bombas de água (20 litros), com torneira, 

conforme destaca o item 47, do quadro 3.  

• Não use equipamentos eletrônicos portáteis (celulares, pen-drives, etc.) quando estes não 

forem exigidos. Caso utilize, proceder a desinfecção do objeto com álcool 70% antes de 

guardá-lo.   

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

• Os elevadores – devem ser evitados. 

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

desnecessariamente. 

• Setores como a Biblioteca, Secretaria Acadêmica, Secretaria Administrativa, entre outros 

quando necessário funcionarão no sistema de escalonamento (ou agendamento) dos 

servidores. 

• Evitar tocar em maçanetas e fechaduras; priorizar o uso de materiais descartáveis de uma 

maneira geral; ao usar lixeira com tampa, preferencialmente de acionamento por pedal ou 

outro dispositivo. 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

 

 

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

 

PROCEDIMENTO NOS LABORATÓRIOS 

 

Somente será permitida entrada aos docentes/acadêmicos/técnico-administrativos designados para 

realização da pesquisa, conforme agendamento prévio de dia e horário. O acesso está vinculado a 

aprovação da escala detalhada de horários dos acadêmicos que frequentarão os laboratórios.  

 

Os acadêmicos também deverão assinar um termo de responsabilidade (anexo II) e entregar na 

portaria. 

 

 A ocupação máxima dos laboratórios e demais ambientes não deve ultrapassar 30% da sua 

capacidade total.  

 

Ao entrar no laboratório 

• Avisar a Direção com antecedência de 72h sobre o uso dos laboratórios que serão utilizados 

nas atividades; 

• Manter a distância de 2m 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 alcool 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 alcool 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 

 

• Avisar a Direção com antecedência de 72h para poder ser feito a higienização do ambiente 

pela equipe de limpeza; 

• Marcar orientações com intervalos de 1h entre elas para higienização após o uso do 

gabinete; 

• 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 

 

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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Procedimentos Operacionais Padrões 

 

OBJETIVOS: Detalhar procedimentos para a higienização de objetos, materiais, e 

ambientes de uso individual ou comum. 

 

Matérias primas: 

• Água potável 

• Álcool 70% 

• Baldes 

• Borrifador 

• Detergente 

• Escada 

• Escova com cerdas 

• Esponja 

• Lixeiras com tampa e pedal 

• Luva descartável 

• Panos limpos 

• Papel toalha 

• Rodo 

• Sacos brancos leitosos para o descarte de material infectante 

• Sacos para a troca do lixo 

• Solução de hipoclorito 0,1% (água sanitária) 

 

Indicação de higienização dos ambientes: 

• Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno; 

• Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das 

portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, teclados de computador, 

mouses, bancos, mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias, etc.; 

• Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum; 

• Os banheiros deverão ser higienizados duas vezes a cada turno, no mínimo. 

 

Técnica: 

• Finalidade: remover os microrganismos que colonizam as superfícies de contato no 

ambiente. 

• Duração do procedimento: no mínimo de 15 minutos para inativação do vírus quando for 

utilizado álcool 70% e 30 min quando for utilizado solução de hipoclorito a 1%. 

 

Armários e bancadas: 

• Fazer a limpeza das partes interna e externa com água e sabão ou detergente, e em seguida 

enxaguar e secar; 

• Friccionar com álcool 70% (borrifador) ou usar outro desinfetante à base de cloro; 

• Executar a técnica com movimentos firmes, longos e em uma só direção; 

• Nunca usar luvas emborrachadas para a limpeza de mobília. 

 

Banheiro, boxes e vestiários: 

• Lavar com água e sabão ou detergente; 

• Realizar movimentos unidirecionais, de cima para baixo; 

• Enxaguar e fazer a desinfecção com água sanitária; 
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• Aguardar o tempo de ação da água sanitária por dez minutos, ou de acordo com as 

informações do fabricante no rótulo do produto; 

• Se necessário, usar escova para remover crostas dos rejuntes. 

 

EPIs: 

• Os EPIs não descartáveis (óculos, botas, protetores auditivos, jalecos etc.) devem passar 

pelo processo de limpeza e desinfecção e ser armazenados secos. Lavar com água, sabão 

ou detergente; 

• Para a sua desinfecção, deve ser utilizado hipoclorito de sódio 1%; 

• Enxaguar e retirar todo o resíduo dos produtos desinfectantes. 

 

Equipamentos eletrônicos (Telefones, impressoras, etc): 

• Na presença de sujidade, fazer a higienização com pano umedecido em água limpa e secar 

em seguida; 

• Friccionar com álcool 70% ou usar outro desinfetante à base de cloro. 

• Equipamentos laboratoriais: após o término das atividades, devem ser higienizados quando 

possível, e desinfetados com álcool líquido 70%. Materiais que são de acrílicos devem ser 

higienizados somente com água e sabão. 

 

Escadas: 

• Fazer a limpeza úmida; 

• Fazer a desinfecção com água sanitária; 

• Utilizar o equipamento sinalizador de “Área Molhada” para alertar os usuários sobre o 

serviço de limpeza em andamento. 

 

Geladeiras: 

• Desocupar e em seguida desligar a geladeira no dia anterior à limpeza; 

• Fazer a limpeza das partes interna e externa com água e sabão ou detergente; 

• Concluir secando bem com pano limpo. 

 

Janelas, vidraças e luminárias: 

• Fazer a limpeza com água e sabão ou detergente; 

• Usar álcool 70%. 

 

Limpeza das pias: 

• O interior das pias deve ser esfregado; 

• Lavam-se por dentro da pia, as torneiras, e em seguida, em volta das mesmas; 

• Após a lavagem, secam-se as pias com um pano limpo, e em seguida, friccionam-se as 

mesmas com álcool a 70%, ou com Hipoclorito de Sódio 1%, deixando secar naturalmente. 

As pias são mantidas sempre secas. 

 

Limpeza do Sanitário: 

• Os papéis utilizados e descartados são retirados do lixo diariamente. As paredes do 

sanitário são lavadas semanalmente com sanitizante (Hipoclorito de sódio 1%), e o piso 

diariamente com água e detergente, e após secagem, passa-se um pano limpo com solução 

sanitizante, deixando secar naturalmente; 

• O vaso sanitário é limpo diariamente: levantar o assento, dar descarga, lavar exterior do 

vaso (água e sabão), lavar interior com escova. Enxaguar, dar nova descarga e passar pano 

com solução de hipoclorito de sódio sobre o assento e a tampa do vaso. 
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Lixeiras: 

• Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza; 

• As lixeiras devem ser esvaziadas ao atingir 2/3, ou seja: 80% da sua capacidade; 

• As lixeiras devem ser lavadas semanalmente, ou sempre que necessário; 

• O lixo deve ser recolhido sempre que necessário. 

 

Maçanetas, puxadores e interruptores: 

• A limpeza deve ser feita com pano umedecido em água e sabão, retirando em seguida o 

excesso com um pano limpo e úmido; 

• A desinfecção deve ser feita com álcool 70%; 

• Todo este procedimento deve ser feito de três em três horas, no máximo, ou sempre que a 

rotina do setor exigir. 

 

Objetos sobre bancadas e mesas: 

• Usar pano limpo para a retirada de poeira; 

• Lavar ou usar pano umedecido com água e sabão; 

• Realizar a desinfecção com álcool 70% ou água sanitária; 

• Executar a técnica com movimentos firmes, longos e em uma só direção; 

• Se a desinfecção for feita com água sanitária, aguardar o tempo de ação por dez minutos, 

ou de acordo com as informações do fabricante no rótulo do produto. 

•  

Portas e portais: 

• Limpar com água e sabão ou detergente; 

• Realizar movimentos unidirecionais, de cima para baixo; 

• Evitar o uso de produtos abrasivos. 

 

Paredes e pisos: 

• Iniciar da área mais limpa para a mais suja; 

• Fazer a limpeza sempre de cima para baixo; 

• Proteger as tomadas elétricas de paredes para não serem molhadas; 

• Nunca manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas; 

• Realizar a desinfecção com sabão em pó ou água sanitária. 

 

Quadro de disjuntores: 

• Na presença de sujidade, higienizar com pano umedecido em água limpa e secar; 

• Friccionar com álcool 70% ou água sanitária. 

 

Tapetes e capachos: 

• Fazer a limpeza diária com aspirador de pó; 

• Fazer diariamente a desinfecção friccionando álcool 70%; 

• Os tapetes e capachos devem ser lavados semanalmente com água e detergente ou sabão 

em pó, e enxaguados abundantemente com água limpa. 

 

Vidrarias: 

• Lavar com água e detergente; 

• Para desinfecção, usar hipoclorito de sódio 1% ou álcool 70%; 

• Retirar o resíduo com água. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

COE-E - CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

ANEXO A 

 

DOCUMENTO NORTEADOR PARA PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES 

DE LABORATÓRIOS E DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

 

Laboratório: 

Local:  

Responsável:  

E-mail e telefone: 

Descrição das atividades desenvolvidas no local:  

   

 Descrição Verificação 

Dimensões do espaço: 

 

 (   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Área livre para circulação: (Esta informação estará 

disponível na entrada da sala) 
 

(   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Teto de ocupação: Teto máximo: 

(Esta informação estará 

disponível na entrada da sala) 

 

 

(   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

(   ) informação 

disponível/visível 

Distanciamento entre 

pessoas 

 

(   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Fluxo de acesso para 

entrada e saída de pessoas 

 (   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Ventilação do ambiente  (   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Medidas de higienização  (   ) de acordo 

(   ) reavaliar 
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EPIs previstos para 

permanência no espaço 

 

(   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Presença de lixeiras com 

tampa para descarte de 

máscaras e lenços 

(   ) Sim. Número: 1 (   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Disponibilidade de pia ou 

dispensers de álcool 70% 

(   ) Sim. 

(   ) Não 

(   ) Não se aplica (pia) 

(   ) de acordo 

(   ) reavaliar 

Orientações visíveis sobre 

etiqueta respiratória e 

sobre medidas sanitárias 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) de acordo 

(   ) reavaliar 
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PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO DAS ATIVIDADES DE 

TRABALHO DE CAMPO 

 

1.  Medidas de proteção e prevenção à Covid-19: 

a. Medidas para organização das atividades: 

i. Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, evitando grupos com 

elevado número de pessoas e respeitando a capacidade reduzida dos veículos a serem 

utilizados; 

ii. Calcular o número de lugares disponíveis nos veículos a serem utilizados, respeitando 

o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) ao menos entre os assentos ocupados e a 

participação de docentes, técnicos e alunos; 

iii. Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à Covid-19; 

v. Organizar a rotina de limpeza dos equipamentos de uso individual antes e 

posteriormente ao uso; 

vi. Disponibilizar termômetro e álcool 70% para cada veículo; 

vii. Disponibilizar máscaras para caso haja alguma necessidade; 

viii. Garantir a aferição da temperatura de servidores, estudantes e colaboradores antes 

do início das atividades; 

b. Medidas coletivas durante o deslocamento, no interior de veículos: 

i. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

ii. Evitar o consumo de bebidas e alimentos; 

iii. Evitar o deslocamento no interior dos veículos; 

iv. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre assentos 

ocupados; 

v. Evitar o contato com as superfícies do veículo, como por exemplo, pega-mãos, 

corrimãos e barras de apoio; 

c. Medidas coletivas durante a atividade prática de trabalho de campo: 

i. Utilizar EPIs, obrigatoriamente, de acordo com a especificidade da atividade; 

ii. Manter-se em ambientes ventilados. Dar preferência por locais amplos e abertos; 

iii. Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais coletivos após a 

utilização por usuário; 

d. Medidas individuais durante toda a atividade: 

i. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você e outra 

pessoa; 
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ii. Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a 

boca e o nariz; 

iii. Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros; 

iv. Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços; 

v. Não compartilhar alimentos; 

vi. Não compartilhar objetos de uso pessoal, materiais, equipamentos e afins; 

vii. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

2. Considerar a adoção de estratégias para reposição das atividades de campo após o fim da 

pandemia para os servidores e alunos que estiverem nas seguintes situações: 

a. Acima de 60 anos de idade; 

b. Portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, 

doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e obesidade mórbida); 

c. Tratamento com imunossupressores ou oncológico; 

d. Gestantes e lactantes; 

e. Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de 

diagnóstico de infecção por Covid-19, ou de vulnerável; 

3. Monitoramento pós-retorno: 

a. Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade 

para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do 

olfato ou paladar, a pessoa deve comunicar imediatamente a Instituição; e 

b. Elaboração quinzenal de relatórios situacionais, como instrumento de monitoramento e 

avaliação do retorno das atividades. Os relatórios podem ser elaborados pelos coordenadores 

dos cursos que retomaram atividades e direcionados aos dirigentes da Instituição (Pró-

Reitores). 
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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). 

 

 

 



AVISO





ATENÇÃO!

Nesta sala cabem
_____ pessoas com
distanciamento de
1,5 metro



ATENçÃO!
O uso de máscara
é obrigatório!

Para que O vírus não se espalhe aqui na Universidade,
CADA UM PRECISA FAZER A SUA PARTE!



Para que O vírus não se espalhe aqui na Universidade,
CADA UM PRECISA FAZER A SUA PARTE!

O uso de máscara é obrigatório. Use-a 
durante todo o tempo que estiver na 
Universidade e lembre-se de trocá-la a 
cada 2 horas.

A máscara deve cobrir 
adequadamente toda a boca e nariz. 
Sempre coloque-a e retire-a 
segurando no elástico ou cordão, sem 
encostar nela.

Não compartilhe chimarrão, alimentos, 
copos, talheres, pratos, garrafas, 
materiais didáticos, equipamentos e 
objetos pessoais.

Ao tossir ou espirrar proteja com o 
braço ou cotovelo, nunca com as mãos 
e evite tocar na boca.

Evite tocar na máscara, olhos, nariz e 
boca sem lavar as mãos.

Evite apertos de mão, abraços e 
beijos.

Higienize as mãos lavando com água e 
sabão e/ou com álcool gel a 70% 
antes de entrar e após sair dos 
ambientes e após manusear quaisquer 
materiais.

Deixe as janelas e portas abertas, para 
ventilação natural, não ligue o ar 
condicionado em espaços de uso 
coletivo.

Traga sua garrafa de água evitando 
usar torneias e bebedouros.

Respeite as sinalizações nos 
ambientes e a lotação máxima 
indicada em cada sala. Evite também 
aglomerações nos corredores e halls.

Mantenha a distância de 1,5m durante as atividades com outras 
pessoas que também estão usando máscara e de 2m em atividades 
com pessoas sem máscara (durante as refeições, por exemplo).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

GABINETE DA REITORIA 
Avenida General Osório, 900, Bagé/RS, CEP 96400-100 

Telefone: (53) 3240 5400 Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br 
  

PORTARIA Nº 395, DE 08 DE MARÇO DE 2021

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,

 

CONSIDERANDO o O�cio nº 4/2021/DC-CAC/CCAC/UNIPAMPA (0458318), de 05 de
fevereiro de 2021, e o Despacho 0478267, de 08 de março de 2021,

 

RESOLVE:

 

REVOGAR a Portaria nº 39, de 11 de janeiro de 2021, publicada no Bole�m de Serviço
Eletrônico em 14 de janeiro de 2021,

 

DESIGNAR o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-Local)
do Campus Caçapava do Sul, composto pelos seguintes membros:

Representante da Direção

José Waldomiro Jimenez Rojas, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2076944.

 

Representante da Área de Higienização

Evelton Machado Ferreira, Assistente em Administração, SIAPE 1549614.

 

Representantes da Comunidade Acadêmica

Ezequiel Galvão de Souza, Professor do Magistério Superior, SIAPE 3063893;

Jaqueline Pinto Vargas, Professor do Magistério Superior, SIAPE 1718288;

Lenon Melo Ilha, Técnico de Laboratório Área, SIAPE 2154050;

Rhaíssa Mar�ni de Souza, Discente do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária,
Matrícula 161151568.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

Boletim de Serviço Eletrônico em 09/03/2021 



Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 09/03/2021, às 15:18,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0478540 e
o código CRC A06BD2B6.

 

Referência: Processo nº 23100.014081/2020-54 SEI nº 0478540

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

O�cio nº 28/2021/DC-CAC/CCAC/UNIPAMPA

Caçapava do Sul, 03 de maio de 2021.

 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
COE 8ªCRS-  COVID-19 

  

Assunto: PLANO DE CONTINGÊNCIA - CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL - UNIPAMPA

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23100.006845/2021-19

 

CONSIDERANDO o O�cio Circular nº 67 - 8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS nº 01/2020, de 04 de junho de 2020.

O campus Caçapava do Sul, através da Direção e da equipe do COE E - LOCAL, encaminha a VERSÃO
ATUALIZADA E REVISADA do PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA TRANSMISSÃO DE COVID-19.

Nesta revisão consta todos os apontamentos exigidos, as observações gerais e observações específicas,
do parecer recebido por e-mail na data de 30 de abril de 2021.

Assinam e estão de acordo com o Plano de Con�ngência do Campus Caçapava do Sul, a equipe do COE -
Local, conforme a PORTARIA Nº 395, DE 08 DE MARÇO DE 2021.

  

Atenciosamente,

José W. Jiménez Rojas
Diretor do campus Caçapava do Sul

 
Ezequiel Galvão de Souza

Coordenador Acadêmico - Representantes da Comunidade Acadêmica
 

Jaqueline Pinto Vargas
Coordenadora de Laboratórios - Professor do Magistério Superior

 
Lenon Melo Ilha

Técnico de Laboratório
 

Rhaíssa  Mar�ni  de  Souza
Discente  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  e  Sanitária -Representante discente

 
Evelton Machado Ferreira

Representante da Área de Higienização - Coordenador Administra�vo

Assinado eletronicamente por JOSE WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS, Diretor(a) Campus Caçapava do
Sul, em 03/05/2021, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas



legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EZEQUIEL GALVAO DE SOUZA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 03/05/2021, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVELTON MACHADO FERREIRA, Coordenador(a) Administra�vo(a),
em 03/05/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RHAISSA MARTINI DE SOUZA, Aluno, em 03/05/2021, às 17:17,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JAQUELINE PINTO VARGAS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 03/05/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LENON MELO ILHA, Técnico de Laboratório Área, em 03/05/2021, às
17:18, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0516344 e
o código CRC F9FFE81D.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23100.006845/2021-19 SEI nº 0516344

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

