
Protocolo de Biossegurança
- versão dezembro de 2021

Este protocolo tem como objetivo apresentar as recomendações gerais de uso de espaços físicos

nas dependências da Universidade Federal de Ouro Preto.

Esta versão do protocolo considera o cenário epidemiológico de dezembro de 2021 e a completa

vacinação da comunidade acadêmica.

As unidades administrativas e acadêmicas deverão se organizar para o retorno das atividades

presenciais de acordo com este protocolo e a Resolução Cuni nº 2.471.

DETERMINAÇÕES GERAIS:
A. Uso obrigatório de máscara bem ajustada ao rosto (cobrindo a boca e o nariz) em todas as

dependências da UFOP — recomendações adicionais sobre o uso de máscaras podem ser

encontradas no final do documento.

B. Manutenção do distanciamento físico sem contatos pessoais.

C. Aglomerações desnecessárias devem ser evitadas.

D. Uso dos bebedouros liberado apenas com garrafa e/ou caneca.

E. Proibido o consumo de alimentos dentro de sala de aula, auditórios, laboratórios e

bibliotecas.

F. Respeito à distribuição de cadeiras e/ou postos de estudo/trabalho previamente

estabelecida pela gestão das unidades acadêmicas e administrativas.

As determinações acima são condutas obrigatórias e deverão ser cumpridas por
toda a comunidade acadêmica sob pena de sanção administrativa – Resolução
Cuni nº 2.060 e Lei nº 8.112.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:

A. Utilizar máscaras do tipo PFF2 (N95) ou KN95, máscaras cirúrgicas triplas ou de tecido de

algodão com dupla ou tripla camada;

B. Trazer máscaras sobressalentes e tenha sempre um envelope de papel para guardar as

usadas ou armazenar as máscaras descartáveis até o momento do descarte;

C. Descartar máscaras prioritariamente em lixo biológico (branco) mais próximo;

D. Não retirar a máscara para tossir ou espirrar;

E. Higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool 70%. Ter sempre um frasco

com álcool 70% consigo;

F. Priorizar a utilização de espaços abertos e semiabertos para alimentação;

G. Nos espaços destinados à alimentação, colocar a máscara logo que terminar a refeição,

permanecer sem a máscara o mínimo de tempo possível. Higienizar os itens de uso comum

com água e sabão antes e após o uso;

H. Manter janelas e portas abertas, sempre que possível, para facilitar a renovação de ar;

I. Evitar reuniões presenciais e usar preferencialmente plataformas de conferência online;

J. Utilizar barreiras de acrílico ou face shields nos postos de atendimento, sempre que

possível;

K. Dar preferência para atendimento com o uso de senhas ou com hora marcada e manter

distanciamento físico de pelo menos um metro nas filas de atendimento;

L. Normas específicas complementares de cada área de trabalho podem ser propostas no

âmbito das unidades acadêmicas e administrativas de acordo com a realidade e

necessidade de adequação.
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