
Memorando-Circular nº 16-DIRCAMP/C Em 14 de julho de 2021.

Para: Chefias dos Departamentos Pedagógicos e Professores do Campus Cedeteg

Assunto: orientações para as aulas práticas presenciais

Considerando o disposto na Instrução Normativa nº 03/2021-PROEN/UNICENTRO,
referente aos procedimentos a serem adotados no ano letivo de 2021, para a operacionalização das
atividades em cursos presenciais, enquanto perdurarem as medidas de distanciamento social devido
à  Pandemia  do  Coronavírus,  apresentamos  as  seguintes  orientações  para  que  essas  atividades
ocorram no Campus Cedeteg, a partir de 20 de julho de 2021:

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

• A chefia do departamento e/ou o professor responsável pelo laboratório podem retirar
esses materiais na DIRCAMP/C, no dia 19 de julho.

• A DIRCAMP/C está atendendo presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas
e das 13 às 17h30min.

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

• São disponibilizadas salas de aula, conforme a solicitação do Departamento Pedagógico,
para  as  disciplinas  cujos  laboratórios  não  são  adequados  às  medidas  de  distanciamento
social vigentes.

• A chefia do departamento e/ou professor responsável pelo laboratório devem organizar o
distanciamento  e  isolamento  das  cadeiras  ou  banquetas,  mantendo  a  ocupação  de,  no
máximo, 50% da capacidade do espaço.

• Os bebedouros do Campus estão interditados, por isso, cada pessoa deve trazer de casa sua
garrafa de água para uso individual.

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

Destacamos, conforme o referido Protocolo, as medidas essenciais de prevenção à
transmissão  do  Coronavírus,  a  serem  seguidas,  rigorosamente,  nos  ambientes  do  Campus
Cedeteg:

• Usar máscara todo o tempo.

• Manter a máscara ajustada ao rosto e cobrir completamente a boca e o nariz.
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• Portar  consigo número suficiente  de máscaras,  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 o distanciamento social.

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

• 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, carteiras e demais objetos tocados frequentemente,
mesmo que sejam de uso individual.

• O uso de equipamentos compartilhados deve ser feito de forma coordenada,  devendo-se
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.

Agradecemos antecipadamente a colaboração de todos.

Profª. Aline Marques Genú,
Vice-Diretora-Geral do Campus Cedeteg.
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