
 
 
 
 

 
Uso das instalações do Departamento de Química por Técnicos Administrativos em 

Educação durante o período de enfrentamento da COVID-19 
 
 

Tendo em vista o Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo               
remoto na UFMG elaborado pelo Comitê Permanente Coronavírus que prevê a retomada            
gradual em etapas, utilizando como critério o teto de ocupação, em alinhamento com os              
indicadores epidemiológicos e as recomendações das autoridades sanitárias de Belo          
Horizonte, a Comissão Local para programação das atividades e implantação das etapas            
relacionadas no documento supracitado recomenda aos Técnicos Administrativos em         
Educação, com indicação de retorno para as atividades presenciais, definidas pela Unidade            
Acadêmica:  
 

i) Tomar conhecimento do Protocolo de Biossegurança, Adequação do espaço Físico          
e Monitoramento da COVID-19 na UFMG, disponível em site da instituição; 
 

ii) Retomar as atividades presenciais somente após preencher o questionário de          
verificação de sintomas (Quadro 1 – página 9 do Plano de retorno presencial de              
atividades não adaptáveis ao modo remoto); 
 

iii) Assinar o termo de Ciência e Responsabilidade para realização de atividades           
presenciais na vigência da pandemia de Covid-19; (Pagina 25 e 26 do Plano de              
retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto); 
 

iv) Utilizar durante a permanência no prédio do departamento os EPI’s disponibilizados           
pela instituição e higienizar frequentemente as mãos; 

 
v) Atender a escala de atividades elaborada em comum acordo entre os           

coordenadores de laboratório e TAE’s para a realização de atividades não           
adaptáveis ao modo remoto; 

 
vi) Portar o seu crachá de identificação funcional na entrada e permanência nas            

dependências do prédio do departamento, independente de ser conhecido do          
porteiro; 
 

vii) Registrar a entrada e a saída na planilha disponível na portaria do prédio,             
independente do tempo de permanência. Marcar com pin colorido o local onde            
realizará suas atividades; 
 

viii) Manter distanciamento físico de no mínimo 1,5 metros em áreas de uso comum:             
banheiro, corredores, sala de convivência;  
 

 
ix) Não se dirigir ao local de trabalho, em hipótese alguma, caso apresente febre, tosse,              

cansaço, dores no corpo ou qualquer outro sintoma gripal e comunique a sua             
unidade; 

x) Caso haja o descumprimento de alguma regra que interfira na segurança sanitária o             
porteiro está instruído para registrar a ocorrência que será encaminhada à chefia do             
departamento 
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