
Direção-Geral do Campus Cedeteg

AULAS PRÁTICAS PRESENCIAIS – Março 2021

Informações:

- As salas de aula reservadas estão organizadas com as carteiras em distanciamento social.

- Será disponibilizado álcool e papel toalha nas salas de aula reservadas.

- Para os laboratórios didáticos, estamos disponibilizando o material de sinalização e 
higienização, a ser retirado pelo professor responsável ou Chefe do Departamento.

- Os frascos de álcool disponibilizados nas salas de aula e laboratórios pertencem ao 
Campus e não devem ser retirados desses locais.

- Os bebedouros de todos os prédios do Campus estão interditados, conforme normas de 
prevenção à transmissão da Covid-19.

- Dispomos de álcool para o abastecimento de frascos trazidos pelos próprios professores.

CHECK LIST DO PROFESSOR

MEDIDAS E PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO DA COVID-19

Lavar e higienizar as mãos com frequência, bem como utilizar máscara, cobrindo boca e 
nariz, todo o tempo que estiver no Campus

Verificar a ventilação do ambiente e abrir as janelas

Conferir se as banquetas do laboratório ou as carteiras da sala estão organizadas com o 
devido distanciamento social

Limpar a mesa de trabalho ou bancada com álcool e papel toalha

Receber os alunos na porta da sala de aula e espirrar álcool nas mãos de cada um

Não permitir que o aluno entre na sala de aula sem máscara

Exigir que o aluno ajuste a máscara, cobrindo boca e nariz

Orientar os alunos a higienizarem suas carteiras ou bancadas com álcool e papel toalha, 
antes do início de qualquer atividade

Exigir que os alunos se organizem no devido distanciamento social

Não permitir que os alunos compartilhem seus materiais de estudo e/ou qualquer outro 
tipo de utensílio de uso pessoal (caneta, garrafa de água, cuia para chimarrão, etc)

Orientar os alunos a higienizarem constantemente suas mãos com álcool e lavá-las

Repassar aos alunos os demais protocolos, conforme o tipo de espaço onde a aula prática
ocorrerá (Exemplos: clínica escola, laboratório de análises clínicas, laboratório de 
anatomia animal, etc)

Comunicar à Direção-Geral do Campus sempre que constatar a falta de papel toalha e 
álcool na sala ou no laboratório, visando a reposição

Comunicar à Direção-Geral do Campus situações de limpeza emergencial

Direção-Geral do Campus Cedeteg

E-mail: dircampcedeteg@gmail.com

Ramais: 8185 e 8102
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