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Considerando o cenário epidemiológico atual da COVID-19 no estado do Pará, e a 

possibilidade de retomada gradativa de algumas atividades presenciais nos espaços 

comuns dos diversos campi da Universidade Federal do Pará (UFPA), o Grupo de 

Trabalho sobre o Novo Coronavírus elaborou diretrizes com o intuito de prevenir, ou 

reduzir ao máximo possível, o risco de transmissão do SARS CoV-2 (vírus causador 

da doença) entre as(os) discentes, docentes, técnico-administrativas(os), 

colaboradoras(es) de empresas terceirizadas e outras(os) usuárias(os) dos serviços 

da Universidade que frequentarem os espaços da instituição. Em tempos de 

pandemia, respeitar as recomendações de biossegurança é uma medida de cuidado 

pessoal e coletivo e de respeito à saúde do próximo. 

As orientações apresentadas neste documento são universais, válidas tanto para 

quem ainda não foi acometido pela doença quanto para quem já o foi. Foram 

elaboradas a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde, do 

Ministério da Saúde e dos conhecimentos científicos disponíveis acerca da doença e 

do vírus. Vale ressaltar que essas diretrizes podem ser atualizadas a qualquer 

momento, com base em novos dados e informações científicas, ou em uma 

mudança significativa nas taxas de propagação viral e adoecimento na comunidade. 

CUIDADOS INDIVIDUAIS 

- Usar obrigatoriamente uma máscara pessoal de tecido dupla face, cirúrgica ou 

similar nos espaços institucionais. 

- Respeitar o distanciamento de 1,5 m para outras pessoas. 

- Lavar regularmente as mãos com água e sabão, ou usar solução de álcool em gel 

a 70%, nas seguintes situações: antes e depois de utilizar transportes públicos, 

banheiros, espaços de alimentação (restaurantes, cantinas, quiosques), 

computadores e outros equipamentos e objetos de uso coletivo. 

- Não levar as mãos potencialmente contaminadas à face. 

- Evitar o uso de adornos (anéis, pulseiras, relógios), pois dificultam a higienização 

correta das mãos e punhos. 

- Manter, preferencialmente, os cabelos presos. 
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- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, material escolar, 

dispositivos móveis, instrumentos de sopro, entre outros. 

- Evitar contato físico com aperto de mão, beijos ou abraços. 

- Em caso de apresentar sintomas de doença respiratória (febre, tosse, cansaço) 

e/ou de gastroenterite (vômitos, diarreia), não se deve comparecer aos espaços da 

Universidade. O isolamento domiciliar para pessoas com COVID-19 comprovada 

deve ser de 14 dias. 

- Servidoras(es), colaboradoras(es) e bolsistas que apresentarem sintomas 

sugestivos de COVID-19 devem procurar imediatamente assistência à saúde pública 

ou privada e comunicar o estado de saúde à chefia de sua unidade. As(os) 

dirigentes, por sua vez, devem notificar a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão 

de Pessoal (PROGEP) para monitoramento da propagação da doença. 

CUIDADOS COM OS ESPAÇOS COLETIVOS: 

- Respeitar a distância mínima de 1,5 m entre carteiras, cadeiras, mesas, 

computadores e equipamentos para atividades acadêmicas ou administrativas. 

- Garantir a oferta de água e sabão nos banheiros, ou soluções de álcool em gel 

70% nas salas e/ou corredores. 

- Garantir a limpeza regular dos banheiros, ao final de cada turno ou em intervalos 

menores, sempre que for necessário. 

- Reforçar a limpeza de superfícies mais expostas ao toque das mãos (maçanetas, 

interruptores, corrimão). 

- Sinalizar com placa ou outro recurso visual a capacidade máxima de usuárias(os) 

permitida em cada ambiente coletivo. 

- Sempre que possível, deixar abertas portas e janelas de salas, auditórios e 

laboratórios, para manter os ambientes arejados.  

- Prever o fluxo de entrada e saída de pessoas de salas, auditórios, laboratórios, 

biblioteca e refeitórios, evitando cruzamento e proximidade entre as mesmas. 

- Viabilizar a limpeza regular de computadores e outros equipamentos multiusuários. 

Para superfícies metálicas e periféricos desses dispositivos é recomendável o uso 

de Isopropanol 99,8%. Não se deve utilizar o álcool 70% para esse tipo de 

higienização. 

- Orientar e estimular o uso de copos ou garrafas de água pessoais. 

- Proibir o consumo de alimentos em salas de aula, laboratórios, bibliotecas, salas de 

informática. 

- Desativar o uso de bebedouros de pressão. 

- Balcões de atendimento ao público devem conter barreira de acrílico, ou uso de 

face shield pelas(os) servidoras(es) e/ou colaboradoras(es). 

- Demarcar áreas passíveis de fluxo e aglomeração de pessoas, para garantia de 

distanciamento mínimo de 1,5 m entre as mesmas. 
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- Restringir o perfil de pessoas que utilizam os elevadores, priorizando as que 

apresentam dificuldade para locomoção. Os elevadores devem operar com 1/3 da 

capacidade máxima de pessoas. 

Observação: Para os ambientes dos hospitais universitários, restaurantes, espaços 

de alimentação, bibliotecas, entre outros, serão construídos protocolos de 

biossegurança específicos, a serem disponibilizados pelas próprias 

unidades/setores. 


