
Memorando-Circular nº 3-DIRCAMP/C Em 23 de fevereiro de 2021.

Para: Chefias dos Departamentos Pedagógicos do Campus Cedeteg
C/c para: Direções dos Setores

Assunto: informações e orientações sobre a retomada das aulas práticas no Campus Cedeteg

Considerando  o  disposto  na  Instrução  Normativa  nº  01/2021-PROEN,  referente  à
retomada das aulas práticas nos cursos de graduação, apresentamos as seguintes informações sobre
a infraestrutura para essas atividades no Campus Cedeteg, a partir de 1º de março de 2021:

• A Direção-Geral  do  Campus  disponibilizará  cartazes  informativos,  álcool  glicerinado  para
higienização das mãos, álcool para a higienização de mesas e bancadas, papel toalha e sabonete
líquido para os laboratórios didáticos.

• A Chefia do Departamento e/ou o professor responsável pelo laboratório podem retirar
esses materiais na DIRCAMP/C a partir de quinta-feira, dia 25 de fevereiro.

• O professor e acadêmicos devem ter como rotina, antes do início de cada aula prática, a
higienização das mãos e a limpeza de sua mesa ou carteira com álcool e papel toalha.

• Para as disciplinas com necessidade de uso de sala de aula, serão destinadas as salas dos  Blocos
4 e 7 porque estes prédios já estão sendo preparados para atender as normas de distanciamento e
higienização para prevenção à transmissão da Covid-19.

• A DIRCAMP/C  já  solicitou  um  aditivo  de  postos  de  servente  de  limpeza  para  a  correta
higienização  das  salas  de  aula  e  laboratórios  didáticos,  com a  retomada  das  aulas  práticas.
Contudo, a contratação destes postos ainda não foi efetivada.

• Estão sendo realizadas faxinas nos laboratórios didáticos e salas de aulas para viabilizarmos a
retomada das aulas  práticas na próxima semana,  até que possamos organizar uma rotina de
limpeza mais efetiva com as serventes a serem contratadas.

• Cabe a Chefia do Departamento ou professor responsável pelo laboratório didático organizar o
distanciamento dos assentos (cadeiras ou banquetas) nos espaços, bem como a alocação dos
materiais disponibilizados pela DIRCAMP/C nesses locais. O distanciamento mínimo entre as
pessoas, carteiras e banquetas deve ser de 1,5 metro.

• A solicitação de reposição de materiais para higienização de mãos, mesas e equipamentos e/ou
limpezas adicionais dos espaços podem feitas diretamente na Secretaria da Direção-Geral do
Campus ou encaminhadas via Ordem de Serviço.

• Os  bebedouros  do  Campus  estão  todos  interditados  devido  às  medidas  de  prevenção  à
transmissão da Covid-19. Diante disso, cada pessoa deve trazer de casa sua garrafa de água de
uso individual.

Lembramos  que  a  Comissão  de  Acompanhamento  e  Controle  de  Propagação  do
Coronavirus (Covid-19), da UNICENTRO, emitiu o Protocolo de Biossegurança para Prevenção da
Covid-19 na Universidade, disponível no link: https://www3.unicentro.br/bioseguranca/

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Pres. Zacarias 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 

https://www3.unicentro.br/bioseguranca/


Destacamos,  dentre  os  protocolos  definidos  pela  Comissão,  as  seguintes  medidas
essenciais  de  prevenção  à  transmissão  do  Coronavirus  (Covid-19) nos  ambientes  do  Campus
Cedeteg, as quais devem ser seguidas por professores e acadêmicos durante as atividades práticas
das disciplinas e permanência no Campus:

• Usar máscara todo o tempo.

• Manter a máscara completamente ajustada ao rosto e cobrir completamente a boca e o nariz.
Evitar espaços entre o rosto e a máscara. Evitar tocar na máscara enquanto estiver usando-a.
Permanecer com a máscara ao tossir ou espirrar.

• Substituir a máscara a cada 3 horas (máscaras não cirúrgicas ou de tecido) ou a cada 4 horas
(máscaras  cirúrgicas),  coincidindo,  preferencialmente,  com  os  intervalos  das  refeições
(momento em que já se retira a máscara). Adicionalmente, recomenda-se a troca das máscaras
sempre que estiverem sujas ou molhadas.

• Ao utilizar máscaras, portar consigo número suficiente, considerando a necessidade de troca e o
período de permanência no ambiente universitário.

• Realizar o descarte de máscaras em recipiente apropriado (lixeiras de banheiro ou específicas
para esse fim).

• Higienizar as máscaras de tecido diariamente com água e sabão, secar ao sol e passar a ferro.

• Manter uma distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, cadeiras, banquetas e mesas.

• Não cumprimentar com aperto de mão, abraço ou beijo no rosto.

• Não realizar contatos sociais, como, por exemplo, rodas de conversa, reuniões para refeições,
entre outros.

• Higienizar as mãos com álcool antes e depois de acessar os locais.

• Lavar as mãos, com frequência, até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das
unhas.

• Limpar com álcool as mesas de trabalho e demais objetos tocados frequentemente, mesmo que
sejam de uso individual.

• Utilizar álcool Isopropílico 70% para desinfecção de equipamentos eletrônicos, atentando para a
recomendação dos fabricantes.

• O uso de equipamentos compartilhados deve ser feito de forma coordenada, devendo higienizar
as mãos e os equipamentos antes e depois do uso.

• Realizar a limpeza de objetos, mesas, equipamentos, bancadas e vidrarias nos laboratórios.

• Manter os espaços internos constantemente arejados e ventilados, preferencialmente de forma
natural, com janelas e portas abertas.

• Não usar ar-condicionado.

Agradecemo antecipadamente a colaboração de todos.

Prof. Ricardo Yoshimitsu Miyahara,
Diretor-Geral do Campus Cedeteg.
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