
PROCEDIMENTOS DE 
BIOSSEGURANÇA PARA 
O RETORNO ÀS AULAS

PRESENCIAIS EM 2021/2

As Instituições de Ensino Superior em Goiás 
estão prontas para a retomada gradual das 
atividades presenciais em segurança e 

participaram da elaboração do Protocolo de 
procedimentos de biossegurança, publicado 
pela Secretaria de Estado da Saúde (link).

CONFIRA A SEGUIR AS 
PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 
PARA UM RETORNO SEGURO.

O retorno ao presencial será parcial e gradual. 
Os horários e o calendário das aulas presenciais 
foram ajustados para evitar aglomerações. 
Confira o calendário específico das atividades 
presenciais de seu curso com a coordenação.

CALENDÁRIO
ACADÊMICO1.

Os espaços acadêmicos para as atividades 
presenciais garantem distanciamento e 
ventilação natural, com protocolos 
especiais de higienização.

AMBIENTES
ACADÊMICOS2.

Para o acesso aos ambientes 
acadêmicos será aferida a 
temperatura de professores, 
funcionários e estudantes. 

CONTROLE
DE ACESSO3.

É obrigatório o uso de máscara de proteção 
respiratória, que deve cobrir boca e nariz, em 

todos os ambientes acadêmicos. 
Recomenda-se o uso de máscaras caseiras 
de tecido com estrutura em três camadas.

MÁSCARA4.
Nos acessos aos ambientes acadêmicos, 
nas entradas de salas e laboratórios, bem 
como espalhados pelos corredores e áreas 

de circulação, estão disponíveis 
distribuidores de álcool em gel 70%. Faça 
higienização frequente das mãos.

HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS5.

O distanciamento de segurança 
mínimo é de 1 metro. Salas, 

laboratórios, auditórios e demais 
espaços foram reorganizados para 
garantir a distância de segurança.

DISTANCIAMENTO6.

Limitar o uso de elevadores somente 
para situações em que esteja 

estritamente necessário, de maneira 
que seja garantido o distanciamento 
mínimo de um metro entre as pessoas.

ELEVADORES7.
Não compartilhar produtos de 
uso pessoal: copos, garrafas, 
canetas, entre outros.

COMPARTILHAMENTO 
DE OBJETOS8.

Sempre que tossir ou espirrar é 
necessário cobrir o nariz e 
boca com lenço ou toalha de 
papel ou proteger a face junto 
à dobra do cotovelo.

ETIQUETA 
RESPIRATÓRIA9.

Caso apresente algum sintoma sugestivo 
da COVID-19 ou tenha algum familiar com 
sintomas, não ir a instituição escolar. Entrar 

em contato com o coordenador 
responsável e informar as condições e 
proceder com orientações indicadas para 

caso suspeito ou confirmado.

EM CASO DE 
SINTOMAS 
OU CONTATO10.


