
 
 
 
 

 
Uso das instalações do Departamento de Química por discentes 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 discentes de graduação e          
pós-graduação, com autorização de retorno para as atividades presenciais que:  
 
 

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

 
ii) Avaliem de forma consciente e responsável, em conjunto com o seu orientador,            

sobre a frequência necessária de idas ao Departamento de Química para a            
realização do trabalho experimental/teórico desenvolvido; 

 
iii) Restrinjam a ida ao Departamento apenas para realizar atividades não adaptáveis           

ao ensino remoto ou não realizáveis em suas residências; 
 

iv) Portem o seu crachá de discente da UFMG quando entrar no Departamento,            
independentemente de ser conhecido do porteiro, e assinem o livro de entrada e             
saída, independente do tempo que permanecerem no DQ. O discente deve também            
marcar com um pin colorido o lugar onde estará presente naquela visita; 

 
v) Ao entrar no prédio do DQ estejam usando máscara e higienizem frequentemente            

as mãos ao tocar maçanetas, torneiras, portas etc.; 
 

vi) Sigam todas as normas básicas de segurança definidas pela Equipe de Apoio à             
Emergência (EAE) do DQ; 

 
vii) Informem-se pelo site do DQ e sigam estritamente as instruções de solicitação de             

análises de cada laboratório da infraestrutura; 
 

viii) Não devem ir ao DQ, em hipótese alguma, caso apresentem febre, tosse, cansaço,             
dores no corpo ou outro sintoma gripal; 

 
ix) Caso haja o descumprimento de alguma regra que interfira na segurança sanitária, o             

porteiro está instruído para registrar uma ocorrência que será encaminhada à chefia            
do Departamento. 

 
A proposta de retomada dos trabalhos experimentais dos discentes seguirá fases de prioridade,             
a saber: etapa 1, discentes da pós-graduação; etapa 2, discentes formandos com atividades             
experimentais relacionadas ao projeto de conclusão de curso; etapa 3, alunos de iniciação             
científica; etapa 4, toda a comunidade. 
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