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Ao Ilmo Sr. Reitor Da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro  

 

Ofício ADUENF Nº 09/2022  

DOCUMENTO BASE PARA UM RETORNO PRESENCIAIL MAIS SEGURO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

 

Cumprimentando-o cordialmente, a Associação dos Docentes da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense - ADUENF, vem, respeitosamente, pelo presente 

documento, informar e solicitar providências para que sejam seguidas as disposições 

do Documento base construído pelo Grupo de Trabalho da comunidade universitária 

para a criação de um plano sanitário e educacional para o retorno das atividades 

presenciais nos Campi da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF) e  no Campi Alberto Dias UENF-Macaé. 

 

DOCUMENTO BASE PARA UM RETORNO PRESENCIAIL MAIS SEGURO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

 

Documento base construído pelo Grupo de Trabalho da comunidade universitária para 

a criação de um plano sanitário e educacional para o retorno das atividades presenciais 

no Campi da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e no 

Campi Alberto Dias UENF-Macaé . 

Para que o retorno presencial ocorra da forma mais segura possível, em decorrência 

da pandemia de COVID-19, existe a necessidade da criação de protocolos sanitários e 

educacionais a serem instituídos e cumpridos por todas e todos os servidores, 

discentes e demais membros da comunidade universitária, com o objetivo de mitigar a 

transmissão viral entre os frequentadores e frequentadoras dos ambientes 

universitários. 
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A retomada presencial deve levar em conta as fases propostas de acompanhamento 

da pandemia e ter como base os indicadores atualizados pelos boletins 

epidemiológicos emitidos pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos municípios de Campos 

dos Goytacazes e Macaé, bem como os publicados pelo Ministério da Saúde. 

 

Ambientes 

Os ambientes, em especial os internos, devem ser (re)organizados, de forma que 

deverá haver planejamento para que seja estimada e respeitada a quantidade de 

pessoas segura por ambiente, adotando distribuição de mesas, carteiras e cadeiras em 

distanciamento recomendado. 

A redução e organização da circulação de pessoas deverá ser feita através das 

seguintes medidas: 

1. Manter o trabalho remoto para os servidores que estejam enquadrados nos grupos 

de risco e/ou que conviverem com pessoas que tenham comorbidades seguindo as 

normas técnicas estabelecidas pelo governo do estado do RJ 

(https://coronavirus.rio/vacina/ - Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, 

Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão 

arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade, Insuficiência 

cardíaca (IC), Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensiva, 

Síndromes coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da 

Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas, Arritmias cardíacas, Cardiopatias 

congênita no adulto, Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados, Doença 

cerebrovascular, Doença cerebrovascular, Imunossuprimidos, Hemoglobinopatias 

graves, Obesidade mórbida, Síndrome de Down, Cirrose hepática), bem como outros 

casos, conforme recomendação médica comprovada; 

2. Autorizar o pedido de trancamento de matrícula, em caráter excepcional, para os 

discentes enquadrados nos grupos de risco e/ou que conviverem com pessoas que 

tenham comorbidades, nos mesmos moldes do item anterior, sem prejuízo do prazo 

final para a conclusão do curso;  
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3. Priorizar a realização do trabalho remoto, sempre que possível, para atividades 

como: atendimento ao público (como por exemplo atendimento às demandas 

administrativas de bolsistas, alunos, dentre outros, podendo ser realizada através de e-

mails, formulários online ou telefone), reuniões, eventos científicos e culturais, defesas 

de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e atividades afins; 

4. Evitar a realização de eventos presenciais com aglomeração de pessoas, tais como 

formaturas, congressos, seminários, workshops, entre outros;  

5. Organização de turnos de trabalho administrativo em rodízio, para evitar a 

aglomeração de pessoas num determinado ambiente, divulgando as informações 

pertinentes na página da UENF para fácil visualização de toda a comunidade 

universitária;  

6. Flexibilizar os horários de início e término da jornada, inclusive dos intervalos para 

almoço, para evitar o uso de transporte de massa nos horários de pico e a 

aglomeração nas entradas e saídas dos Campi e no restaurante universitário;  

7. Manutenção e incentivo das atividades online para aulas teóricas cujas turmas 

estejam alocadas em salas de aula que não permitam o espaçamento de 1,5m entre as 

pessoas, ou que tiverem ventilação insuficiente.  

7.1. Manter o quantitativo adequado de alunos nas salas de aula, 

respeitando o distanciamento seguro, com demarcação dos espaços a serem 

ocupados. 

8. Restringir o acesso aos Campi apenas às pessoas que estejam utilizando máscaras 

e com o esquema vacinal completo, com pelo menos duas doses de vacina contra a 

COVID-19. As máscaras deverão ser mantidas durante toda a permanência nas 

instalações da Universidade e devem ser utilizadas de forma adequada, cobrindo nariz 

e boca.  

8.1. É responsabilidade da Reitoria determinar quem serão os 

responsáveis pela fiscalização das normas de segurança, determinação e 

aplicação de punições em caso de descumprimento das normas sanitárias nas 

áreas internas e externas dos Campi, incluindo os casos de reincidência; 
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8.2. Cadastramento dos ambulantes para verificação da situação vacinal,e 

delimitação do local para a sua atuação;  

9. Disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70% próprios para higienização das 

mãos nas entradas dos prédios e corredores e mantê-los abastecidos, assim como 

sabão para lavagem das mãos e papel toalha nos banheiros; 

10. Afixar nos prédios cartazes educativos sobre as medidas sanitárias necessárias 

para o convívio seguro, tais quais distanciamento social, uso de máscaras, higiene 

frequente das mãos e evitar aglomerações. Nos locais próximos onde forem instalados 

os dispensadores de álcool em gel, sinalizar as orientações sobre a higiene correta das 

mãos com esse produto; 

11. Afixar nas portas das salas de aula, laboratórios, bibliotecas, banheiros e demais 

espaços internos cartazes informando acerca do número máximo de ocupantes 

permitido por vez naquele local; 

12. Instalação de ventiladores e circuladores de ar nos ambientes internos, priorizar o 

uso de ventilação natural, através da abertura de todas as janelas do ambiente, e 

adotar medidas para aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos recintos;  

13. Evitar a recirculação do ar em ambientes climatizados. Exigência do uso de 

máscaras pff2 ou N95 em ambientes que não puderem ser arejados;  

14. Promover a conservação e a manutenção dos sistemas de climatização em acordo 

com o disposto no Regulamento Técnico, aprovado pela Portaria MS nº. 3.523, de 

28/08/1998; A qualidade do ar interior nos ambientes climatizados deverá seguir as 

orientações da Resolução da ANVISA - RE nº. 9, de 16/01/2003; 

15. Adotar protocolos de limpeza e desinfecção de superfícies e áreas, com a utilização 

de produtos específicos, em especial nas áreas de tráfego intenso e áreas comuns. 

Essa atividade deverá ser realizada com a utilização dos equipamentos de proteção 

individual adequados; 

16. Manutenção periódica de janelas, exaustores, ventiladores e demais mecanismos 

de ventilação dos ambientes para que os mesmos possam ser mantidos arejados; 

17. Instalação de bebedouros com torneiras nos prédios, campanha de incentivo para 

que cada membro da comunidade utiliza copos ou garrafas próprias; 
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18. Organizar o uso e a higienização dos bebedouros e banheiros, assegurando os 

insumos necessários e o distanciamento responsável; 

 

Vigilância em Saúde 

 

1. Estabelecer protocolos para monitoramento do estado de saúde dos servidores, 

terceirizados e alunos nas diversas unidades da Universidade, para identificação e 

afastamento de contactantes, sintomáticos, suspeitos e confirmados de contágio pela 

Covid-19;  

2. Criar centros de acolhimento nos Campi Leonel Brizola e Carlos Alberto Dias para 

triagem e testagem da Covid-19 na comunidade universitária.  

2.1. Implementar triagem dos servidores, terceirizados e alunos nas diversas 

unidades da Universidade, garantindo a identificação e afastamento dos contactantes, 

sintomáticos, suspeitos e confirmados de contágio pela Covid-19;  

2.2. Para a testagem dos contactantes considerar o número mínimo conforme 

sugestão abaixo: 

- Sala/laboratório/listagem com 10 ou menos pessoas: testar 50% das pessoas que 

tiveram contato com o caso confirmado; 

- Sala/laboratório/listagem com 10 a 20 pessoas: testar 5 pessoas que tiveram contato 

com o caso confirmado; 

- Sala/laboratório/listagem com 20 ou mais pessoas: testar 25% das pessoas que 

tiveram contato com o caso confirmado; 

- A listagem acima citada refere-se à relação de contactantes fornecida pela pessoa 

que com positividade confirmada para COVID-19 (contactantes em repúblicas, turmas, 

laboratórios etc). 

3. Estabelecer procedimentos para que toda comunidade possa reportar à organização, 

inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato 

com caso confirmado da Covid-19. Criação e divulgação de um canal de comunicação 

para dados epidemiológicos;  
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4. Divulgar amplamente os protocolos para identificação, testagem e afastamento de 

contactantes, sintomáticos, suspeitos e confirmados de contágio pela Covid-19; 

5. Fornecimento permanente de máscaras aos bolsistas que não receberam auxílio 

retorno; 

6. Criar uma rotina para a higienização de objetos de uso comum, tais como: 

corredores, maçanetas, bancos, interruptores, controles, chaves, computadores, mouse 

das salas e carteiras, antes e após o uso; 

7. Criar um grupo de apoio para o cuidado com a saúde mental dos membros da 

comunidade universitária. 

 

Orientações específicas para os casos de pessoas com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) dentro da comunidade da UENF. 

 
Todos aqueles que frequentam instalações da UENF, docentes, discentes, técnicos de 

laboratórios e administrativos, colaboradores de serviços terceirizados e outros devem 

estar atentos para as regras sanitárias estabelecidas para evitar contágio e 

disseminação da COVID-19 determinada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), quais 

sejam: 

1. Em casos de febre e sintomas respiratórios (tosse ou dificuldades para respirar, 

etc...) procurar o local de realização do teste rápido para a COVID-19 da UENF e não 

comparecer ao seu setor de trabalho na UENF.  

2. Se o teste resultar negativo, retornar ao seu setor de trabalho. Se o teste resultar 

positivo, manter se isolado em sua residência.  

3. No caso de servidor da UENF, comunicar-se com a chefia imediata ou a chefia do 

laboratório. No caso de aluno, se vinculado a um laboratório, comunicar-se 

imediatamente ao orientador, ou comunicar ao coordenador do curso ao qual estiver 

vinculado;  

4. Deve ser indicado os contactantes para que sejam também realizados os testes de 

diagnóstico. 
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5. As pessoas que testaram positivo devem manter se isoladas por 10 dias ou até que 

o teste de RT-PCR resulte negativo e a Gerência de Recursos Humanos deve emitir a 

Comunicação de Acidente de Trabalho. 

 
 

Medidas Educacionais 
 

1. Priorizar a realização de concursos públicos de docentes e técnicos considerando o 

déficit interno e as demandas de novos cursos visando a manutenção do ensino 

público de qualidade; 

2. A pandemia deve ser considerada em todos os processos de avaliação, tanto da 

carreira docente quanto de estudantes, levando-se em conta principalmente o impacto 

na vida das mulheres, que são as principais responsáveis pelo cuidado de pessoas 

(crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência); 

3. Realizar levantamento sobre evasão escolar e reprovações durante a pandemia. 

Possibilitar criação de turmas para reforço e nivelamento escolar mediante contratação 

de docentes; 

4. Assegurar ao aluno que necessitar de afastamento em caso confirmado de COVID-

19 o amparo médico legal com o acesso às aulas e atividades perdidas durante o 

período de isolamento; 

5. Instalação de bancos e mesas fixas para refeição, estudo e convivência estudantil 

em ambos os Campi; 

6. Permitir a prorrogação de prazos para a conclusão dos cursos de graduação e pós-

graduação. 

Referências 

CIRCULAR ANDES nº 202/2021: Plano Sanitário e Educacional: em defesa da vida e da educação  
DOCUMENTO-BASE PARA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS SANITÁRIOS E EDUCACIONAIS 3 SETORES DA 
USP. Disponível em: https://www.adusp.org.br/index.php/universidade-defesa/98-database/4079-pur-2021 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA NACIONAL PELA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 – COVID-19. VERSÃO 4.  
NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 12/2021 – SESA. Comorbidades da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. 
2021 
PLANO SANITÁRIO NORTEADOR AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 DA UERJ. Agosto/2020 
PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS. 2020 
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Grupo de Trabalho: 

 
Maria Raquel Garcia (ADUENF) 

Ricardo Nóbrega (ADUENF) 

Luciane Soares (ADUENF) 

Caryne Braga (ADUENF) 

Carlos Eduardo Veiga (ADUENF) 

Adriana Jardim (ADUENF) 

Milton Kanashiro ( Docente UENF) 

Maria Angélica da Costa ( Docente UENF) 

Fernando Diogo de Siqueira ( Docente UENF-CAMPUS MACAÉ) 

Veronica Triani  (Assessoria Jurídica ADUENF) 

Pauline Idelfonso (APG-UENF) 

Paulo Cesar Paes (SINTUPERJ-UENF) 

Itálo Bruno  ( Estudante UENF) 
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