
 
 
 
 

 
Uso das instalações pelos docentes do Departamento de Química 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 docentes que:  
 
 
I) Reavaliem frequentemente a necessidade de estarem presentes no Departamento de           
Química; 
 
II) Assinem o termo de Ciência e Responsabilidade para realização de atividades presenciais             
na vigência da pandemia de Covid-19; (Páginas 25 e 26 do Plano de retorno presencial de                
atividades não adaptáveis ao modo remoto); 
 
III) Restrinjam a ida ao Departamento a poucos dias da semana e poucas horas por dia,                
apenas para realizar atividades não adaptáveis ao ensino remoto ou não realizáveis em suas              
residências; 
 
IV) Portem o seu crachá de professor sempre quando forem entrar no Departamento,             
independente de ser conhecido do porteiro, e assinem o livro de entrada e saída,              
independentemente do tempo que permanecerem no DQ. O docente deve também marcar com             
um pin colorido o lugar onde estará presente naquela visita; 
 
V) Ao entrar no prédio do DQ, portem máscaras e higienizem frequentemente as mãos ao tocar                
maçanetas, torneiras, corrimões etc. 
 
VI) A entrada de convidados/visitantes externos ao DQ só será permitida caso o docente              
solicitante e o convidado/visitante tenham preenchido o “FORMULÁRIO PARA A ENTRADA DE            
CONVIDADOS/VISITANTES NÃO PERTENCENTES À COMUNIDADE DO DQ” que deve ser          
enviado à chefia com no mínimo 24 horas de antecedência; 
 
VII) Não ir ao DQ, em hipótese alguma, caso apresente febre, tosse, cansaço, dores no corpo                
ou outro sintoma gripal; 
 
VIII) Evitem frequentar a sala ao mesmo tempo que o colega com o qual a dividem; 
 
IX) Caso haja o descumprimento de alguma das regras acima, que interfira na segurança              
sanitária, o porteiro está instruído para registrar uma ocorrência que será encaminhada à chefia              
do departamento. 
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