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PLANO DE BIOSSEGURANÇA DO CAMPUS DE CHAPADÃO DO SUL (CPCS) 

REFERENTE ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 PARA O TÉRMINO DO 

1o SEMESTRE DE 2020  

 

Plano de Biossegurança elaborado em concordância com a Direção do 
Campus, conforme Resolução CPCS número 44, de 26 de maio de 2020. 

 

Versa o presente processo sobre o Plano de Biossegurança do Campus 
de Chapadão do Sul (CPCS), com base nas orientações constantes na Resolução 
CD nº37, de abril de 2020, na Nota Técnica COE/CNP/COMIS, informações no 
processo quando tivermos o nosso número entrará aqui e a Tabela do Plano de 
Contingência do Campus de Chapadão do Sul. 

Neste primeiro semestre do Calendário Acadêmico de 2020, o CPCS está 
oferecendo um total de 98 disciplinas regulares, sendo 88 na Graduação e 11 na 
Pós-Graduação. 

A Tabela do Plano de Contingência do CPCS apontou que todos os 
docentes irão cumprir o proposto no Plano de Estudos Dirigidos, com a ciência das 
coordenações e direção, na modalidade à distância, utilizando-se das plataformas 
disponibilizadas de ensino e das ferramentas de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC´s) em todas as disciplinas no primeiro semestre letivo de 2020, 
tanto nos cursos de graduação como de pós-graduação, até o encerramento do 
semestre.  

Dessa forma, não haverá necessidade, neste momento, do uso de 
medidas de biossegurança nos espaços físicos para a realização de aulas (salas de 
aulas, laboratórios, biblioteca, galpão agrícola e área experimental). 

Com relação às atividades administrativas do CPCS, todos os técnicos 
administrativos estão realizando regularmente e com eficiência suas atribuições de 
forma remota, não havendo necessidade do atendimento presencial. Entretanto, 
caso haja demanda para atividades presenciais dos servidores administrativos estes 
adotarão os procedimentos de proteção individual e de cuidados com pessoas, 
conforme estabelecem as normas de Biossegurança do Plano de Biossegurança da 
UFMS. 

 

 

CHAPADÃO DO SUL, 25 de maio de 2020. 
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PLANO DE BIOSSEGURANÇA DO CAMPUS DE CHAPADÃO DO SUL (CPCS) 

REFERENTE ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 PARA O 2o 

SEMESTRE DE 2020  

 

Plano de Biossegurança elaborado em concordância com a Direção do 
Campus, conforme Resolução CPCS número 44, de 26 de maio de 2020. 

 

 

1. MEMBROS DA COMISSÃO LOCAL DE BIOSSEGURANÇA DO CPCS*: 

Elisângela de Souza Loureiro, Siape nº 16048789 - Presidente 

Luiz Henrique de Oliveira, Siape nº 3143474 

Enio Antonio Manfroi Filho, Siape nº 2180445  

Anderson Abreu de Jesus, Siape nº 16390576 

Kleber Augusto Gastaldi, Siape nº 16472190 

Jakeline Gomes de Oliveira Nascimento, Siape nº 30369932 

Daniel Fernando Figueiredo Spengler, Siape n º 17545719 

* Conforme Instrução de Serviço CPCS número 35, de 5 de maio de 2020, 

inserida no processo SEI número 3104.012944/2020-19. 

 

2. OBJETIVO 

Desenvolver um Plano de Biossegurança referente às medidas de 
prevenção à COVID-19, contendo as diretrizes e orientações para o funcionamento e 
o desenvolvimento das atividades presenciais no Campus de Chapadão do Sul 
(CPCS) durante o segundo semestre letivo de 2020, atendendo às necessidades 
dos docentes, servidores, discentes, colaboradores terceirizados e público externo. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019) é uma doença provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV- 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome, CoronaVirus 2) que 
causa infecção respiratória, apresentando um quadro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) 
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pode ser assintomática e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento 
hospitalar, por apresentarem dificuldade respiratória e, desses casos, 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de 
insuficiência respiratória (suporte ventilatório). A transmissão do novo coronavírus de 
pessoa a pessoa ocorre por via respiratória ou contato. O vírus permanece viável e 
infeccioso em aerossol por horas e em superfícies por vários dias, o que indica a 
plausibilidade de transmissão por gotículas e fômites, além de aerossol. 

 

4. RESPONSABILIDADES E RECOMENDAÇÕES 

 

As recomendações da OMS e da Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS/OMS), em relação ao distanciamento social, à proteção 
individual e coletiva, e às medidas de higiene, deverão ser seguidas, tais 
como: 

• Utilizar máscara sempre que estiver em ambiente externo à sua 
residência; 

• Respeitar o isolamento domiciliar ou hospitalar em caso de sintomas da 
doença por até 14 dias; 

• Realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido, ou álcool gel 
ou glicerinado a 70%, frequentemente; 

• Se tossir ou espirrar, usar o braço para cobrir o nariz e a boca com 
cotovelo flexionado ou lenço de papel; 

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos); 

• Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

• Manter dois metros de distância entre você e qualquer pessoa; 

• Não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou 
beijos; 

• Utilizar adequadamente a máscara mesmo se não apresentar sintomas; 

• Não compartilhar objetos pessoais; 

• Não compartilhar bomba de tereré ou chimarrão; 

• Ficar em casa se não se sentir bem; 

• Procurar atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade em 
respirar; 

• Seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional ou local; 

• Ao iniciar o turno de trabalho, guardar os objetos pessoais em local 
adequado e lavar as mãos com água e sabão; 
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• Higienizar mesa, cadeira, telefone, monitor e teclado, e qualquer outra 
superfície de contato contínuo; 

• Aplicar álcool a 70% nos puxadores das portas a cada quatro (4) horas. 

 

Observação: A UFMS se responsabilizará pela disponibilização de 
termômetro, álcool 70% e álcool glicerinado para cada unidade. Equipamentos tais 
como óculos, viseiras, jalecos e outros materiais específicos de cada Unidade 
poderão ser de propriedade dos próprios servidores ou estudantes que farão o uso. 

A comunicação estratégica do Plano de Biossegurança do CPCS aos 
servidores e acadêmicos será reforçada através do site www.cpcs.ufms.br 
san.ufms.br em consonância com as normas em vigor, bem como em suas redes 
sociais. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE E DOS SETORES 

 

O CPCS é uma unidade de atendimento interno e externo. Durante o 
período de pandemia, o CPCS atenderá de acordo com o nível de risco avaliado 
pelo COE/UFMS e para informações sobre o trabalho presencial ou atendimento 
somente por agendamento pelo telefone (67) 3562-6300. 

Nas situações de risco moderado a alto, os atendimentos presenciais do 
CPCS serão suspensos, atendimento apenas de maneira remota. 

Em situações de risco baixo, o agendamento será realizado semanalmente e 
exclusivamente pelo telefone acima mencionado, visando atender às orientações 
semanais do COE quanto à classificação da probabilidade de disseminação da 
COVID-19. 

Na classificação dos seus setores do CPCS, consideramos que o público 
interno se refere apenas aos servidores, aos acadêmicos matriculados em cursos, 
tanto de graduação como de pós-graduação, e aos trabalhadores terceirizados que 
prestam serviços no Campus e público externo como os demais usuários das 
instalações. 

Uma classificação mais rigorosa dos setores do Campus, a ser validada, em 
acordo com a norma vigente, é: 

● Auditório: atende ao público interno, para aulas e eventos, e ao público 
externo para eventos e projetos de ensino, pesquisa, extensão e 
empreendedorismo; 

● Sala de reunião e videoconferência: atende ao público interno, para 
reuniões e eventos utilizando as ferramentas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC´s), e ao público externo, para reuniões; 

● Laboratórios de Ensino 1, 2 e 3: atendem ao público interno, para aulas e 
eventos, e ao público externo, para eventos; 
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● Laboratório de Informática: atende ao público interno, para aulas, atividades 
dos acadêmicos e eventos; 

● Galpão Agrícola: atende ao público interno, para aulas e pesquisas, e 
externo; 

● Área Experimental: atende ao público interno para aulas e pesquisas e 
externo; 

● Biblioteca: atende ao público interno para pesquisas, consultas e estudos; 

● Laboratórios de Pesquisa: atendem ao público interno e externo; 

● Secretaria Acadêmica (para a graduação) e Sala de Atendimento Mista: 
atendem ao público interno e externo; 

● Secretarias Administrativas: atendem ao público interno; 

● Secretaria Acadêmica (pós-graduação) e da Direção: atende ao público 
interno e externo; 

● Secretaria de Assuntos Estudantis: atende ao público interno; 

● Salas de professores: atendem ao público interno e externo, no caso de 
atendimentos; 

● Salas de aula: atende ao público interno e externo em eventos; 

● Sala de Atendimento Psicológico: atende ao público interno; 

● Copas: atendem ao público interno. 

 

6. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO ENSINO  

 

6.1. Ensino de Graduação e Pós-Graduação 

Em todas as etapas, as atividades práticas poderão, e é fortemente 
recomendado que sejam substituídas por atividades utilizando ferramentas de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) na educação. 

Os docentes deverão disponibilizar aos alunos as aulas e todo o material 
que julgarem necessários. Aulas virtuais em tempo real poderão ser gravadas e 
posteriormente disponibilizadas aos alunos. Essa medida será necessária para que 
os acadêmicos disponham de tempo livre, durante o horário comercial, para 
participar das aulas práticas presenciais essenciais das disciplinas obrigatórias. 

O controle de frequência poderá ser realizado por meio da entrega de 
tarefas específicas em datas determinadas pelos docentes nas respectivas 
disciplinas, ou outro meio a critério do docente. 
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As avaliações devem ser realizadas conforme acordo coletivo com os 
acadêmicos e ciência da coordenação de cada curso. 

As medidas citadas acima estarão vigentes em qualquer um dos cenários 
(baixo, moderado ou alto) de classificação de risco emitidos pelo COE/UFMS. 

ETAPA I (alto risco) e ETAPA II (médio risco): Todas as atividades de 
ensino presenciais serão suspensas (teóricas e práticas). As aulas teóricas deverão 
ser substituídas por atividades utilizando ferramentas de TIC´s na educação. 

ETAPA III (baixo risco): Serão permitidas de forma presencial apenas as 
atividades de estágio obrigatório dos Cursos de Agronomia e Engenharia Florestal - 
Bacharelado, em casos específicos onde não é possível aos estudantes finalizarem 
a disciplina sem atividades presenciais dentro e fora da Universidade, de forma 
escalonada, obedecendo distanciamentos recomendados constante no 
PLBio/CPCS.  

Ressalta-se que deverá ser realizado o trabalho de forma escalonada nos 
laboratórios e setores do CPCS utilizados para os alunos do último ano do curso de 
Agronomia e Engenharia Florestal, priorizando aquelas ações que contam com 
menor tempo disponível para finalização como, por exemplo, prazos para 
publicação, defesa ou cronograma de projeto. 

 

a. Uso das ferramentas de TIC´s em todas as disciplinas que forem possíveis 
no segundo semestre letivo de 2020, tanto nos cursos de graduação como de pós-
graduação e para os docentes que se enquadrem no grupo de risco. 

b. Os docentes serão orientados para a identificação de estudantes em 
situação de vulnerabilidade que, mesmo com a concessão de auxílios emergenciais 
de pacotes de dados e de cadastro de computadores, não possuam acesso à 
internet, a fim de que possam desenvolver atividades alternativas.  

c. Incentivo à realização de estágios obrigatórios com atividades em home 

office, e de acordo como descrito no plano de estágio de cada acadêmico 
(RESOLUÇÃO No 37, 2 de Junho de 2014 para o curso de Agronomia e 
RESOLUÇÃO No 35, 24 de Junho de 2014 para o curso de Engenharia Florestal). 

d. Oferecimento das atividades práticas nos laboratórios, galpão agrícola e 
área experimental de forma escalonada, obedecendo distanciamentos 
recomendados, apenas na Etapa III. Quanto aos estudantes do grupo de risco as 
atividades práticas deverão ser realizadas posteriormente.  

e. Os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) serão oferecidos 
pela UFMS aos estudantes durante as atividades práticas, para garantir sua 
segurança e minimização do risco: máscara de proteção individual descartável, 
luvas, apenas na Etapa IIII. 

f. Uso do regime especial aos acadêmicos que se enquadrarem em grupos de 
risco ou àqueles responsáveis e quando for o único integrante familiar disponível aos 
cuidados de criança em idade escolar e com aulas suspensas*. 

g. Aplicação do distanciamento social, com obediência à regra de 30 a 70% 
de ocupação (Etapas I, II e III), de acordo com a etapa, os setores e as ações. 
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h. Alteração de configuração de salas e/ou isolamento de posições de 
trabalho de forma a aumentar a distância entre as carteiras e mesas dos 
alunos/servidores, mantendo espaçamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre 
elas, apenas na Etapa III.  

i. As ofertas de disciplinas que, eventualmente, possam ser canceladas, ao 
longo do semestre 2020.1, poderão ser reofertadas aos alunos que tiveram 
formalmente, as manifestações favoráveis ao cancelamento da disciplina até junho 
de 2020.1, a partir de 2020.2, a depender da disponibilidade da carga horária do 
corpo docente, lotado no CPCS. 

j. Os Reoferecimentos de novas turmas atenderão às normas vigentes 
sobre quantidade mínima de alunos por disciplina. Serão estudados de forma 
criteriosa os casos de formandos que tenham pendência em uma só disciplina. 

 

* Os docentes serão orientados para a identificação de estudantes em situação de 
grupo de risco, ou com filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da 
assistência de um dos pais, enquanto vigorar norma local que suspenda as 
atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior relacionadas ao 
coronavírus. A concessão deverá ser baseada em autodeclaração, acompanhada de 
comprovação, com acompanhamento das atividades realizadas, apenas na Etapa III. 

 

6.2. Pesquisa & Inovação, Extensão e Empreendedorismo 

a. Utilização de forma escalonada de laboratórios e salas de reunião, 
utilizados para Pesquisa & Inovação, Extensão e Empreendedorismo, com 
priorização de atendimento daquelas ações que tem prazos a serem cumpridos e 
não podem ser replanejados, apenas na Etapa III. 

b. Formação de equipes de limpeza em todos os setores para a organização 
da rotina de limpeza do ambiente e equipamentos, nas Etapas I, II e III. 

 
c. Substituição de atividades que possam aumentar o risco de contaminação 

de servidores e estudantes por atividades remotas e/ou alternativas (Etapas I e II). 

d. Suspensão de atendimento ao público externo ao CPCS, enquanto existir a 
recomendação de isolamento social pelas autoridades (Etapas I e II). 

e. No caso de atendimento ao público externo ao CPCS, quando for possível 
o retorno das atividades (Etapas III), trabalhar com agendamento e orientar para que 
não compareçam em caso de ocorrência de sintomas. 

 

6.3. Eventos 

a. realização de eventos na unidade somente ocorrerá de forma remota 
(Etapas I, II e III). 
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6.4. Atividades Administrativas 

a. O Trabalho será executado de forma escalonada, apenas na Etapa III. Com 
esta medida, pretende-se evitar ambientes confinados e aglomerações que não 
excedam aos percentuais de Níveis de Risco Recomendados. Os trabalhos serão 
realizados prioritariamente de forma remota (teletrabalho) e, excepcionalmente, 
haverá atendimento presencial por agendamento. 

Atendimentos que serão agendados: 

- Entrega de materiais (devido à necessidade de conferência de produtos e 
nota fiscal), apenas na Etapa III); 

- Fiscalização do contrato de vigilância, apenas na Etapas III); 

- Fiscalização do contrato de prestação de serviço de limpeza, apenas na 
Etapa III). 

b. O trabalho será executado compulsoriamente de forma remota aos 
servidores do grupo de risco e os demais relacionados, nas Etapas I, II e III. 

c. A limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual 
serão de responsabilidade de cada servidor. Também será executada limpeza diária, 
pela prestadora de serviço, de ambientes com maior fluxo de servidores, apenas na 
Etapa III. 

d. Priorização de atendimentos de reuniões e ações pré-agendadas, apenas 
na Etapa III. 

e. Atendimento remoto à comunidade externa, com uso de TIC´s e, apenas na 
Etapa III e na impossibilidade deste, atendimento por agendamento. 

f. Avaliação das atividades presenciais que necessitem do uso de EPI´s 
específicos, apenas na Etapa III. 

g. Registro da frequência por meio do sistema de Registro Mensal de 
Ocorrências (RMO), em seu computador de trabalho ou pessoal, mesmo quando do 
retorno das atividades presenciais. O registro via biometria continua proibido. 

 

6.5 Grupos de Risco 

São considerados pertencentes aos Grupos de Risco todo e qualquer 
servidor e estudante que se enquadrar em uma das condições abaixo, a quem 
será concedido, compulsoriamente, o direito ao tele trabalho e ao regime 
especial, respectivamente, mediante autodeclaração e comprovação, conforme 
o caso: 

a. com sessenta anos ou mais; 

b. imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves; 
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c. gestantes e lactantes; 

d. que residam com pessoas nas situações listadas nos incisos a - c; e 

e. responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou 
confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja 
coabitação. 

f. O servidor e o estudante terão direito ao trabalho semipresencial e ao 
regime especial, respectivamente, quando tiverem filhos em idade escolar ou 
inferior e que necessitem da assistência de um dos pais, enquanto vigorar 
norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos 
de força maior relacionadas ao coronavírus. 

Com relação ao conjunto de Docentes e Servidores lotados no CPCS, 
de um total 60 servidores consultados, 38,33% declararam pertencer aos 
Grupos de Riscos, quer seja por terem descritos condições imunológicas que 
os enquadrem nos Grupos de Riscos, sendo todos responsáveis pelas devidas 
declarações e envio das comprovações, quando solicitadas pela Administração 
Central da UFMS. 

No que diz respeito às informações sobre os mesmos servidores, 
lotados no CPCS, que coabitam com pessoas pertencentes aos Grupos de 
Riscos, se necessário for no futuro, poderá esta Comissão fazer o devido 
levantamento e encaminhar à Administração Central da UFMS. 

 

6.6. Ações de Integração e de Suporte 

a. Suspensão de festinhas, comemorações e qualquer tipo de alimentação 
nas Etapas I, II e III. No CPCS não dispõe de cantina ou restaurante universitário.  

b. Suspensão do uso de bebedouros de pressão nas Etapas I, II e III. 

c. Disponibilização pelos servidores do CPCS de álcool gel ou glicerinado a 
70% para os usuários (servidores e acadêmicos), em local sinalizado e indicar com 
informações visíveis sobre higienização das mãos, e de sabonete líquido e papel 
toalha descartável nos lavatórios para higienização das mãos. 

d. Elaboração de uma escala de frequência de higienização de superfícies e 
demais espaços. 

e. Garantir a ventilação em ambientes de uso coletivo. 

f. Aferição da temperatura dos usuários em situações de aglomeração. 

g. Avaliação criteriosa de viagens, preservando-se as viagens e 
deslocamentos de ações e serviços essenciais, imprescindíveis a segurança dos 
servidores e acadêmicos, apenas na Etapa III observando a lotação da capacidade 
reduzida em 60%. 
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7. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NOS AMBIENTES 

 

7.1. Procedimentos para acessar as dependências do Campus de Chapadão do 
Sul (CPCS) 

Seguindo as diretrizes e orientações relacionadas às medidas de 
distanciamento social, medidas de proteção individual e medidas de higienização 
para as atividades presenciais (apenas Etapa III), os procedimentos a seguir 
deverão ser observados: 

1. Todos os usuários devem higienizar as mãos com álcool gel ou glicerinado 
a 70%, que deverá estar disponível na entrada de todas as dependências do CPCS 
e com EPI (Etapa III). 

2. A distribuição do material de limpeza e higienização nas dependências do 
CPCS será realizada pelos servidores.  

3. Em caso de retorno das atividades presenciais (apenas na Etapa III), todos 
os usuários e servidores suspeitos de estarem doentes deverão passar por aferição 
de temperatura para entrar no CPCS. A aferição será feita por um servidor do CPCS, 
com a utilização de equipamento adequado. 

4. O uso de máscara é obrigatório por toda a comunidade acadêmica caso a 
probabilidade de disseminação por COVID-19 seja definida como “moderada” ou 
“alta”, e opcional para a classificação “baixa”.  

5. Os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) serão 
oferecidos pelos servidores do CPCS aos estudantes durante as atividades práticas, 
para garantir sua segurança e minimização do risco: máscara de proteção individual 
descartável e luvas. 

 

Observação: a cada semana o COE avaliará a situação de cada região, 
resultando em três situações: baixa, moderada e alta probabilidade de disseminação 
da COVID-19. 

Cada setor/laboratório deverá afixar em local visível (de preferência 
próximo ao mapa de risco) a quantidade máxima de usuários e manter registro da 
escala semanal de uso dos espaços. O material será fornecido pela UFMS. 

 

7.2. Auditório 

A utilização do auditório deverá seguir as recomendações constantes no 
Plano de Biossegurança da UFMS, apenas na Etapa III. O auditório deverá 
permanecer com as janelas abertas durante todo o período de utilização, assim 
como a porta. Não será permitido ligar o aparelho de ar-condicionado.  
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Os usuários são responsáveis pela utilização de máscaras, cabendo à 
Unidade fornecer e fazer a “fiscalização da utilização”. No auditório, próximo à porta 
de entrada, será disponibilizado pelos servidores álcool gel ou glicerinado a 70% e 
papel toalha para higienização das mãos. 

Equipamentos de proteção tais como: óculos, viseiras e outros materiais 
específicos poderão ser de propriedade dos próprios servidores e acadêmicos que 
farão o uso e fornecidos pela UFMS.  

Compete aos usuários fazer a higienização de todos os equipamentos, 
materiais e mesas antes e após a utilização. 

A capacidade máxima do Auditório, ao se utilizar a classificação da 
probabilidade de disseminação por COVID-19, está definida na tabela a seguir. 

 

Diretrizes e orientações para as atividades presenciais 

Espaço Etapa I – 
Alta 

Etapa II – 
Média 

Etapa III – Baixa Máximo de 
pessoas 

por período 

Auditório 

(100 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir Ocupação 
de 70% 

(Quantidade:  
70 Carteiras) 

70 

Nota: Classificação da probabilidade de disseminação por COVID-19 (Plano de 
Biossegurança da UFMS, 2020). 

O auditório deverá ser higienizado antes de ser utilizado novamente. 

 

7.3. Banheiros 

Os banheiros deverão permanecer com as janelas abertas durante todo o 
período de utilização, assim como as portas. Como medida para atender às normas 
de distanciamento social, os banheiros devem ser utilizados por no máximo 3 (três) 
pessoas simultaneamente. Para garantir o distanciamento, torneiras e mictórios 
serão interditados de forma alternada. Sempre que possível, as portas de acesso 
aos banheiros devem permanecer abertas para facilitar a renovação e o fluxo de ar.  

Os dispensadores de sabão líquido e de papel toalha devem estar 
abastecidos de forma permanente, devendo a equipe de limpeza fazer esta 
verificação. Caso necessário, deve-se solicitar o abastecimento. 

 

7.4. Copas 

As copas deverão permanecer com as janelas abertas durante todo o período 
de utilização, assim como as portas. As copas terão à disposição álcool gel ou 
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glicerinado a 70%, detergente, sabão e toalhas de papel distribuídos pelos 
servidores do CPCS. Os usuários deverão higienizar as mãos ao entrar e sair do 
espaço. 

As portas deverão permanecer abertas durante sua utilização. O uso de 
máscara neste ambiente é facultativo, por este motivo será recomendada a 
permanência de uma pessoa, caso não esteja usando máscara, e de duas, caso 
estejam utilizando máscaras, respeitando o distanciamento mínimo. 

Os usuários deverão utilizar seus próprios copos, talheres, pratos e demais 
utensílios, não sendo permitido deixá-los na copa após a utilização. 

A utilização das máquinas de café e dos filtros de água somente poderá ser 
feita em recipiente previamente limpo. 

 

7.5. Espaços comuns 

Será permita a permanência de pessoas nos espaços comuns devido à boa 
circulação de ar, atendo-se sempre ao controle do distanciamento e ocupação. Em 
cada espaço será disponibilizado pelos servidores do CPCS, álcool gel ou álcool 
glicerinado a 70% e papel toalha para higienização das mãos. 

 

7.6. Laboratórios de Ensino 

Os laboratórios de ensino deverão permanecer com as janelas abertas 
durante todo o período de utilização, assim como as portas. Não será permitido ligar 
o aparelho de ar-condicionado.  

A utilização dos laboratórios de ensino deverá seguir as recomendações 
constantes no Plano de Biossegurança da UFMS. Os usuários são responsáveis 
pela utilização de máscaras, cabendo à Unidade fazer a “fiscalização da utilização”. 
Em cada laboratório (próximo à porta de entrada), será disponibilizado pelo docente 
responsável pela disciplina álcool gel ou álcool glicerinado a 70% e papel toalha 
para higienização das mãos.  

Compete aos usuários fazerem a higienização de todos os equipamentos, 
materiais e bancadas antes e após a utilização. 

Equipamentos de proteção, tais como óculos, viseiras e outros materiais 
específicos, poderão ser de propriedade dos próprios servidores ou estudantes que 
farão o uso e fornecidos pela UFMS. 

A capacidade máxima dos Laboratórios de Ensino, ao se utilizar a 
classificação da probabilidade de disseminação por COVID-19, está definida na 
tabela a seguir. 
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Diretrizes e orientações para as atividades presenciais 

Espaço Etapa I – 
Alta 

Etapa II – 
Média 

Etapa III – Baixa Máximo de 
pessoas por 

período 
Laboratório de 

Ensino I -
Microscopia 

(Capacidade:  
18 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% (Quantidade:  
12 Carteiras) 

12 

Laboratório de 
Ensino II – 

Solos  
(Capacidade: 
10 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% (Quantidade:  
7 Carteiras) 

7 

Laboratório de 
Ensino III – 

Florestal 
(Capacidade: 9 

Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% (Quantidade:  
6 Carteiras) 

6 

Laboratório de 
Informática 

(Capacidade: 
17 Cadeiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% (Quantidade:  
12 Cadeiras) 

12 

Sala de 
Desenho 
Técnico 

(Capacidade: 
20 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% (Quantidade:  
14 Carteiras) 

14 

Galpão agrícola 
(Capacidade: 
10 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% (Quantidade:  
7 Carteiras) 

7 

Área 
Experimental 
(Capacidade: 
Acadêmicos 

Matriculados na 
Disciplina) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir ocupação 
de 70%  

por turma 

10 a 15 

Nota: Classificação da probabilidade de disseminação por COVID-19 (Plano de 
Biossegurança da UFMS, 2020). 

 

Os laboratórios deverão ser higienizados antes de serem utilizados 
novamente. 
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7.7. Biblioteca e Sala de Estudos 

A biblioteca e a sala de estudos deverão permanecer com as janelas abertas 
durante todo o período de utilização, assim como as portas. Não será permitido ligar 
o aparelho de ar-condicionado.  

A utilização da Biblioteca e da Sala de Estudos deverá seguir as 
recomendações constantes no Plano de Biossegurança da UFMS. Os usuários são 
responsáveis pela utilização de máscaras, cabendo à Unidade fazer a “fiscalização 
da utilização”. Nestes ambientes (próximo à porta de entrada), será disponibilizado 
pelos servidores do CPCS, álcool gel ou álcool glicerinado a 70% para higienização 
das mãos. 

Equipamentos de proteção tais como óculos, luvas, viseiras e outros materiais 
específicos poderão ser de propriedade dos próprios servidores ou estudantes que 
farão o uso. 

Compete aos usuários fazerem a higienização de todos os equipamentos, 
materiais, mesas e cadeiras antes e após a utilização. 

A capacidade máxima da Biblioteca e da Sala de Estudos, ao se utilizar a 
classificação da probabilidade de disseminação por COVID-19, está definida na 
tabela a seguir. 

 

Diretrizes e orientações para as atividades presenciais 

Espaço Etapa I – 
Alta 

Etapa II – 
Média 

Etapa III – 
Baixa 

Máximo de 
pessoas por 

período 

Biblioteca 
(20 Cadeiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% 
(Quantidade:  
(14 Cadeiras) 

14 

Sala de 
Estudos 

(10 cadeiras) 
Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% 
(Quantidade:  
(7 Cadeiras) 

7 

Nota: Classificação da probabilidade de disseminação por COVID-19. (Plano de 
Biossegurança da UFMS, 2020) 

 

Na etapa 1, considerando-se Risco Alto de Contaminação, a Sala de Estudos, 
o acervo e o espaço físico da biblioteca permanecerão fechados para circulação de 
pessoas para consultas e pesquisas, sendo possível apenas atendimento remoto 
online.  

Na etapa 2, considerando-se Risco Médio de Contaminação, a Sala de 
Estudos, o acervo e o espaço físico da biblioteca permanecerão fechados para a 



 

19 

circulação de pessoas para consultas e pesquisas, sendo possível apenas 
atendimento remoto online. Uso do espaço físico da biblioteca e da Sala de Estudo, 
com capacidade reduzida, respeitando-se o distanciamento recomendado de 2 
metros, no mínimo, com marcação nas distâncias entre uma cadeira e outra. 

Na etapa 3, considerando-se Risco Baixo de Contaminação, o acervo 
permanecerá fechado para a circulação de pessoas para consultas e pesquisas. Uso 
do espaço físico da biblioteca e da Sala de Estudo, com capacidade reduzida, 
respeitando-se o distanciamento recomendado de 1 metro, no mínimo, com 
marcação nas distâncias entre uma cadeira e outra. 

Este é um planejamento inicial, que poderá ser revisado a qualquer momento 
pela unidade devido a decisões de base nacional, modificações legislativas e/ou 
situação fática da unidade ou do município. 

A Biblioteca e a Sala de Estudo deverão ser higienizadas diariamente. 

 

7.8. Salas de professores 

Os professores que possuírem salas com janelas deverão mantê-las abertas 
durante todo o período de utilização. Não será permitido ligar o aparelho de ar-
condicionado. As salas que não possuem janelas devem permanecer com portas 
abertas.  

Em cada sala (próximo à porta de entrada), será disponibilizado pelos 
servidores do CPCS, álcool gel ou álcool glicerinado a 70% e papel toalha para 
higienização das mãos. Não haverá atendimento presencial nas salas dos 
professores, tendo prioridade o atendimento utilizando TIC´s. Em último caso, deve-
se reservar a sala de reunião para atendimentos por parte dos professores, 
respeitando-se as normas estabelecidas para a sua utilização. 

Programar um período diário de arejamento de todas as salas, em especial as 
salas sem janelas externas, independente da presença do ocupante. 

 

7.8.1. Salas coletivas 

As salas deverão permanecer com as janelas abertas durante todo o período 
de utilização, assim como as portas. Não será permitido ligar o aparelho de ar-
condicionado.  

Não será permitido atendimento presencial e os professores deverão realizar 
escalas para o seu uso, respeitando-se o distanciamento mínimo e os índices de 
ocupação determinados no Plano de Biossegurança da UFMS, de acordo com a 
quantidade máxima de professores em cada sala (Etapa I: 30%, Etapa II: 50%, 
Etapa III: 70%). O uso de máscaras nestas salas será recomendado mesmo na 
Etapa III (quando o uso é opcional). Em cada sala (próximo à porta de entrada), será 
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disponibilizado pelos servidores do CPCS, álcool gel ou álcool glicerinado a 70% e 
papel toalha para higienização das mãos. 

Compete aos docentes fazerem a higienização de todos os seus 
equipamentos, materiais, mesas, cadeiras e do seu gabinete antes e após a 
utilização. 

7.9. Salas de Aula 

As salas deverão permanecer com as janelas abertas durante todo o período 
de utilização, assim como as portas abertas. Não será permitido ligar o aparelho de 
ar-condicionado.  

Em cada Sala de Aula (próximo à porta de entrada), será disponibilizado 
pelos servidores do CPCS, álcool gel ou álcool glicerinado a 70% e papel toalha 
para higienização das mãos. Os alunos serão divididos em turmas para assistirem 
às aulas presenciais, respeitando-se o distanciamento mínimo e os índices de 
ocupação determinados no Plano de Biossegurança da UFMS.  

Compete aos usuários fazerem a higienização de todos os equipamentos, 
materiais, mesas e cadeiras antes e após a utilização. 

A capacidade máxima das Salas de Aula, ao se utilizar a classificação da 
probabilidade de disseminação por COVID-19, está definida na tabela a seguir. 

 

Diretrizes e orientações para as atividades presenciais 

Espaço Etapa I – 
Alta 

Etapa II – 
Média 

Etapa III – 
Baixa 

Máximo de 
pessoas por 

período 
Sala 2  

(Capacidade: 
40 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% 
(Quantidade:  
28 carteiras) 

28 

Salas 5 e 6 
(Capacidade: 
70 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% 
(Quantidade:  
49 carteiras) 

49 

Salas 7 a 10 
(Capacidade: 
65 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% 
(Quantidade:  
45 carteiras) 

45 

Sala 11 
Capacidade: 
30 Carteiras) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Permitir 
Ocupação de 

70% 
(Quantidade:  
21 carteiras) 

21 
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Nota: Classificação da probabilidade de disseminação por COVID-19 (Plano de 
Biossegurança da UFMS, 2020). 

 

O uso de máscaras nestas salas será recomendado mesmo na Etapa III 
mesmo esse sendo de uso opcional, nessa etapa. 

Cada Sala de Aula deverá ser higienizada antes de ser utilizada novamente. 

 

7.10. Sala de Reuniões e de Videoconferências 

A Sala de Reuniões e de Videoconferências deverá permanecer com as 
janelas abertas durante todo o período de utilização, assim como a porta. Não será 
permitido ligar o aparelho de ar-condicionado. A sala poderá ser ocupada por no 
máximo três pessoas simultaneamente, respeitando-se as regras de distanciamento, 
o uso de máscaras. Na Sala de Reuniões e de Videoconferências (próximo à porta 
de entrada), será disponibilizado pelos servidores do CPCS, álcool gel ou álcool 
glicerinado a 70% e papel toalha para higienização das mãos. As salas deverão ser 
higienizadas antes de serem utilizadas novamente. 

Caso as regras de distanciamento não possam ser seguidas, esta sala não 
deve ser utilizada. As reuniões deverão ser realizadas com a utilização de TIC´s, 
sempre que possível. 

Compete aos usuários fazerem a higienização de todos os equipamentos, 
materiais, mesas e cadeiras antes e após a utilização. 

 

7.11. Secretarias 

As Secretarias deverão permanecer com as janelas abertas durante todo o 
período de utilização, assim como a porta. Não será permitido ligar o aparelho de ar-
condicionado. Nas Secretarias (próximo à porta de entrada), será disponibilizado 
pelos servidores do CPCS, álcool gel ou álcool glicerinado a 70% e papel toalha 
para higienização das mãos. 

As secretarias administrativa e acadêmica devem seguir a recomendação 
geral para desenvolverem suas atividades e atendimentos de forma remota, sempre 
que possível. 

Quando necessário estes setores irão trabalhar de forma escalonada, 
adotando medidas de distanciamento social e obedecendo a regra de 70% de 
ocupação, de acordo com a Etapa III e ações. O atendimento presencial à 
comunidade externa deve ser restringido ao máximo, sendo preferível o uso de 
TIC´s. 
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O registro de frequência deve ser feito por meio do sistema de Registro 
Mensal de Ocorrências (RMO), em seu computador de trabalho, mesmo quando do 
retorno das atividades presenciais. 

As escalas de trabalho serão definidas pela direção da Unidade, de acordo 
com a programação de retorno das atividades acadêmicas e administrativas. 

Compete aos usuários fazerem a higienização de todos os equipamentos, 
materiais, mesas e cadeiras antes e após a utilização. 

A capacidade máxima destes ambientes, ao se utilizar a classificação da 
probabilidade de disseminação por COVID-19, está definida na tabela a seguir. 

 

Diretrizes e orientações para as atividades presenciais 

Espaço Etapa I – 
Alta 

Etapa II – 
Média 

Etapa III – 
Baixa 

Máximo de 
pessoas por 

período 
Salas Coletivas 

(Secretarias, salas 
compartilhadas) 

Não haverá 
ocupação 

Não haverá 
ocupação 

Ocupação de 
70% do 
Espaço 

3 

 

Nota: Classificação da probabilidade de disseminação por COVID-19 (Plano de 
Biossegurança da UFMS, 2020). 

7.12. Tecnologia de Informação  

O setor de tecnologia de informação deve seguir a recomendação geral de 
desenvolver as atividades e atendimentos de forma remota, Etapas I e II. 

O setor de tecnologia de informação deve trabalhar de forma escalonada, 
quando necessário, adotando medidas de distanciamento social, comportamento e 
obedecendo a regra 70% de ocupação, de acordo com a Etapa III e ações. 

Compete aos usuários fazerem a higienização de todos os equipamentos, 
materiais, mesas e cadeiras antes e após a utilização. 

 

8. ESCALA DE LIMPEZA 

A equipe de limpeza deverá priorizar os espaços de maior fluxo de pessoas e 
deverá seguir as etapas de limpeza descritas a seguir: 

O registro de frequência deve ser apurado pelo gestor do convênio da 
Unidade.  

A escala de trabalho será definida pelo gestor do convênio da Unidade, de 
acordo com a programação de retorno das atividades acadêmicas e administrativas. 
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1. Os locais com maior fluxo de pessoas deverão ser limpos diariamente. 

2. Banheiros e bebedouros (com torneiras) devem ser higienizados 
diariamente, bebedouros de pressão serão desativados. 

3. Salas de Aula, Auditório e Laboratórios de Ensino devem ser limpos a cada 
utilização. 

4. Bibliotecas, Laboratório de Informática e Salas de Estudo devem ser 
realizadas limpezas diárias.  

5. Sala de Professores, Salas Administrativas, Secretárias Acadêmicas, 
Galpão Agrícola devem ser limpos duas vezes por semana. 

6. Limpeza diária de maçanetas, corrimões, bancadas, mesas, cadeiras e 
equipamentos*. 

A utilização de máscaras é obrigatória pelos terceirizados. 

OBSERVAÇÃO: *A depender de cada caso: utilização de solução de 
hipoclorito de sódio a 0,1% = 100 ml de água sanitária para 900 ml de água, álcool 
70% ou álcool isopropílico. 

 

9. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Indicação de itens de material de higiene, limpeza e desinfecção para o 
CPCS, até dezembro de 2020. 

 

Descrição do produto Aplicação Quantidade 

Álcool 70% (1 L) Utilizado para desinfecção e limpeza 
de materiais e equipamentos; 

higienização das mãos dos usuários 
na entrada do prédio e acesso em 

salas de uso comum. 

200 

Álcool Glicerinado (1L) Utilizado para desinfecção e limpeza 
de materiais e equipamentos; 

higienização das mãos dos usuários 
na entrada do prédio e acesso em 

salas de uso comum. 

200 

Álcool Isopropílico (1L) Utilizado para limpeza de monitores e 
computadores, teclados e mouse. 

70 

Hipoclorito de sódio 3% 
(1L) 

Utilizado na limpeza de piso, 
banheiros e alguns equipamentos 

60 

Panos descartáveis  Utilizado para limpeza de superfícies 300 
Sacos para lixo 100L (100 

unid.) 
Acondicionamento de material 

descartado em áreas comuns e 
banheiros. 

6 

Papel Toalha Interfolha Utilizado em banheiros, entrada do 1.000 
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20,5x22cm, 2 Dobras 
(1250) 

prédio, entrada de salas de uso 
comum. 

Máscara Cirúrgica Para ser utilizada por servidores do 
Campus de Chapadão do Sul (CPCS) 

1.000 

Termômetro Digital Laser 
Infravermelho 
Multifuncional 

Será utilizado para aferição da 
temperatura dos usuários do CPCS, 

na entrada dos blocos. 

4 

 

 

10. INDICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

10.1. Ensino de Graduação 

 

A indicação e justificativa das atividades presenciais desenvolvidas no 
CPCS deverá considerar as Etapas (I, II e III) de disseminação da Covid-19, 
conforme descritas no PBio-UFMS (Anexo da Resolução 37, de 29 de abril de 2020 
(1929786) - SEI 23104.000062/2020-19). Em todas as etapas, as atividades práticas 
poderão, e é fortemente recomendado que sejam substituídas por atividades 
utilizando ferramentas de TIC´s na educação. O retorno presencial no segundo 
semestre irá depender das condições epidemiológicas (Etapas I, II e III). 

ETAPA I (alto risco) e ETAPA II (médio risco): Todas as atividades de 
ensino presenciais serão suspensas (teóricas e práticas). As aulas teóricas deverão 
ser substituídas por atividades utilizando ferramentas de TIC´s na educação. 

ETAPA III (baixo risco): Serão permitidas de forma presencial apenas as 
atividades de estágio obrigatório dos Cursos de Agronomia e Engenharia Florestal - 
Bacharelado, em casos específicos onde não é possível aos estudantes finalizar a 
disciplina sem atividades presenciais dentro e fora da Universidade, de forma 
escalonada, obedecendo distanciamentos recomendados constante no 
PLBio/CPCS. 

Para o segundo semestre de 2020, as ofertas de disciplinas e a forma de 
execução ainda dependerá: 

a. das demandas por novas turmas de disciplinas, indicadas pelos 
coordenadores de curso após 1 de junho de 2020, data limite de 
cancelamento de disciplinas (Artigos 6 e 7 da Portaria 540, de 5 de maio de 
2020). 

 

10.2. Ensino de Pós-graduação 
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A indicação e justificativa das atividades presenciais desenvolvidas no 
CPCS deverá considerar as Etapas (I, II e III) de disseminação da Covid-19, 
conforme descritas no PBio-UFMS (Anexo da Resolução 37, de 29 de abril de 2020 
(1929786) - SEI 23104.000062/2020-19). Em todas as etapas, as atividades práticas 
do curso de Mestrado em Agronomia área de concentração Produção Vegetal 
poderão, e é fortemente recomendado que sejam substituídas por atividades 
utilizando ferramentas de TIC´s na educação. O retorno presencial no segundo 
semestre irá depender das condições epidemiológicas (Etapas I, II e III). 

As aulas teóricas imprescindíveis de todas as disciplinas do Programa de 
Pós-Graduação em Agronomia deverão ser inteiramente cumpridas por meio de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) nos cenários de classificação de 
risco (moderado e alto). Em cenário de risco leve, as aulas poderão acontecer de 
forma presencial, respeitando a taxa de lotação das salas de aula em no máximo 10 
pessoas e o distanciamento físico de dois (2) metros e utilização de máscara, de 
acordo com as recomendações do Plano de Biossegurança da UFMS e a 
classificação de risco emitida semanalmente pelo COE/UFMS.  

As aulas práticas imprescindíveis presenciais essenciais ocorrerão em 
turmas com o número de alunos reduzido, em conformidade com os ambientes a 
serem ministradas, de acordo com as recomendações do Plano de Biossegurança 
da UFMS e a classificação de risco emitida semanalmente pelo COE/UFMS.  

Na ETAPA III (baixo risco): Serão permitidas de forma presencial apenas 
as atividades imprescindíveis dos discentes do curso de Mestrado em Agronomia, 
em casos específicos onde não é possível aos estudantes finalizar a disciplina sem 
atividades presenciais dentro e fora da Universidade, de forma escalonada, 
obedecendo distanciamentos recomendados, constante no PLBio/CPCS. 

Para o segundo semestre de 2020, as ofertas de disciplinas optativas e a 
forma de execução ainda dependerá das demandas por novas turmas de disciplinas, 
indicadas pelo coordenador do curso após o prazo de 1 de junho de 2020, data 
limite de cancelamento de disciplinas (Artigos 6 e 7 da Portaria 540, de 5 de maio de 
2020).  

Observação: Bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), Dissertação e de Qualificação 

As bancas de defesa de TCC e de Dissertação do Programa de Pós-
graduação em Agronomia deverão ocorrer exclusivamente de maneira on-line nos 
cenários de classificação de risco moderado e alto. Em cenários de risco leve, as 
defesas poderão acontecer de forma presencial, respeitando a taxa de lotação das 
salas de defesa em no máximo 10 pessoas e o distanciamento físico de dois (2) 
metros. 

As bancas de Qualificação do Programa de Pós-graduação em 
Agronomia deverão ocorrer exclusivamente de maneira on-line nos cenários de 
classificação de risco moderado e alto. Em cenários de risco leve, as qualificações 
poderão acontecer de forma presencial, respeitando a taxa de lotação das salas de 
defesa em no máximo 10 pessoas e o distanciamento físico de dois (2) metros. 
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10.3. Pesquisa 

O retorno presencial no segundo semestre irá depender das condições 
epidemiológicas (Etapas I, II e III). 

Para a pós-graduação estão previstas atividades contínuas de pesquisa, 
respeitando todas as normas estabelecidas no Plano de Biossegurança da UFMS e 
no presente plano. 

A coordenação do programa de pós-graduação deve fazer levantamento 
dos alunos em atividade de coleta de dados ou análises laboratoriais que 
necessitem utilizar a infraestrutura de laboratórios, área experimental e galpão 
agrícola e outros setores do CPCS, seguindo todas as regras estabelecidas para a 
utilização de cada espaço. 

As demandas de uso de Laboratórios e área experimental e galpão 
agrícola para atividades de pesquisa seguirão as regras acima estabelecidas para a 
utilização dos mesmos. 

O agendamento para o uso dos laboratórios, realização de atividades na 
área experimental e galpão agrícola a ser utilizado pelo estudante de pós-graduação 
são de inteira responsabilidade do professor orientador. 

Ressalta-se que deverá ser realizado o trabalho de forma escalonada nos 
laboratórios e setores do CPCS utilizados para Pesquisa, priorizando aquelas ações 
que contam com menor tempo disponível para finalização como, por exemplo, 
prazos para publicação, defesa ou cronograma de projeto. 

Recomenda-se que os orientadores avaliem, juntamente com o estudante 
de pós-graduação, novas estratégias de coleta e análise de dados, para que não 
haja atraso no cronograma da pesquisa. Em casos em que a pesquisa for 
inviabilizada, recomenda-se a substituição do projeto de pesquisa inicial por outro 
que seja de possível execução durante a pandemia por coronavírus, respeitando o 
manual de Biossegurança da UFMS e as orientações da OMS e do Ministério da 
Saúde.  

 

10.4. Extensão 

As atividades de extensão estão suspensas e só poderão ocorrer de 
forma remota utilizando as TIC´s. O retorno no segundo semestre irá depender das 
condições epidemiológicas, conforme a Etapa III. 

Ressalta-se que deverá ser realizado o trabalho de forma escalonada nos 
laboratórios e setores do CPCS utilizados para Extensão, priorizando aquelas ações 
que contam com menor tempo disponível para finalização como, por exemplo, 
prazos para publicação e cronograma de projeto. 
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10.5. Administrativo 

As atividades administrativas continuarão a ser desempenhadas 
remotamente, sempre que possível (Etapas I e II). As atividades presenciais se 
restringirão àquelas imprescindíveis, de suporte e manutenção, e de 
urgência/emergência, apenas na Etapa III. 

 

11. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Como não há previsão de retorno às atividades presenciais antes de 
agosto de 2020, não há um cronograma associado. 

As atividades de planejamento de retorno se iniciarão com a lista de oferta 
a ser construída a partir do mês de junho de 2020, após o período de cancelamento 
das disciplinas.  

O cronograma com um possível retorno no segundo semestre de 2020 
será construído a partir do início da segunda quinzena de julho de 2020, quando 
será possível se ter um panorama melhor da evolução da pandemia pelo COVID-19. 

A data de retorno às atividades presenciais seguirá as recomendações 
das autoridades sanitárias municipal, estadual e federal, de acordo com a 
autorização da COE/UFMS. Os acadêmicos serão avisados com antecedência de 10 
dias.  

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, a Comissão de Biossegurança do Campus de 
Chapadão do Sul (CPCS) indica uma possível retomada das atividades presenciais 
consideradas imprescindíveis no segundo semestre de 2020, se ocorrer 
viabilização de todos os procedimentos necessários para esta retomada. 

O retorno de atividades presenciais essenciais, autorizadas pelo 
Plano de Biossegurança da unidade, está condicionado a aquisição e 
disponibilidade de EPIs, materiais de higienização das mãos e dos ambientes 
para todos os envolvidos, e organização dos ambientes para o 
desenvolvimento de tais atividades. 


