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APRESENTAÇÃO 

 No contexto mundial, no campo da saúde, o ano de 2020 iniciou com a 

declaração em 30 de janeiro da Organização Mundial da Saúde (OMS), que tornava 

público que o surto (naquele momento) da doença Covid-19 causada pelo novo 

coronavírus – SARS-CoV-2 – subiu ao mais alto nível de alerta da Organização, 

segundo Regulamento Sanitário Internacional, se constituindo uma Emergência de 

Saúde Pública de importância Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 

foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. 

 No contexto local, no dia 13 de março, o Governo do Estado do Amazonas, por 

meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, juntamente com a Fundação de 

Vigilância em Saúde (FVS-AM) e Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA-Manaus) 

declaravam a confirmação e registro de seu primeiro caso de coronavírus. Neste 

mesmo mês é decretada quarentena no Amazonas, com recomendação de 

isolamento social como prevenção a Covid-19.  

 A Administração Superior da Universidade Federal do Amazonas, 

considerando a pandemia de Coronavírus e o registro do primeiro caso no Estado, 

resolveu, por meio da Portaria Nº 626, de 13 de março de 2020 - GR/UFAM – 

suspender todas as atividades acadêmicas e administrativas por 15 dias, de 16 a 30 

de março, realizando reavaliação após esse período. Em 26 de março de 2020, a 

DECISÃO ad referendum – CONSUNI no 01/2020, suspendeu, por prazo 

indeterminado, o Calendário Acadêmico de 2020/1 e 2020/2. O Instituto de Ciências 

Exatas e Tecnologia (ICET) registrou em 14 de março de 2020 o último dia de aula 

presencial, referente ao primeiro semestre de 2020. 

 No final de abril do ano de 2020 a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

apresentava o seu Plano de Contingência frente à pandemia da doença causada pelo 

SARS-COV-2. Neste movimento, o “Comitê Interno de Enfrentamento do Surto 

Epidemiológico do Novo Coronavírus”, solicitou a criação da Comissão de 

Biossegurança da UFAM, a qual foi instalada pela Portaria GR Nº 907, de 22 de Maio 

de 2020, para a elaboração do Plano de Biossegurança da UFAM frente à pandemia 

da doença causada pelo SARS-COV-2. O documento foi aprovado em Reunião do 

Conselho Universitário em 14 de julho de 2020 (Resolução Nº 003/2020 – CONSUNI), 

devendo cada unidade dos Campi adequar o Plano de Biossegurança para sua 

Unidade. 

 Neste contexto, o ICET instituiu a Comissão Local de Biossegurança do ICET 

(CLBio-ICET), mediante a Portaria Nº 24 – Direção/ICET, de 29 de maio de 2020 (com 

retificação na Portaria Nº 27 de 26 de junho de 2020), responsável, portanto, por 

elaborar o Plano de Biossegurança do ICET, adequando à realidade local, aprovado 

no CONDIR em reunião realizada no dia 31 de agosto de 2020. 
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 Desta forma, durante a elaboração deste plano, a CLBio-ICET contou ainda 

com informações coletadas em uma Consulta Pública direcionada aos docentes, 

discentes e técnicos, considerando a participação basilar de toda a comunidade 

acadêmica, sua realidade local e dando voz a suas inquietações e sugestões. O 

documento gerado através dessa Consulta Pública encontra-se disponível em: 

http://www.icet.ufam.edu.br/clbio-icet. 

 Estamos vivenciando o momento histórico, onde esta ameaça à saúde da 

população, ainda é responsável pela paralisação de grande parte do setor econômico 

e social, inclusive de nossas atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão.  

 O Amazonas ainda enfrenta um contexto pandêmico, com cenário de 

distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e aguardando perspectivas de 

retorno. Tais perspectivas parecem se tornar mais exequíveis à medida que 

avançamos nas recomendações em relação às normas de segurança, proteção 

individual e coletiva, e medidas de higiene e assim, procedendo à reabertura de 

algumas atividades essenciais do comércio e escolas da educação básica.  

 Ainda não há perspectivas de uma vacinação em massa e/ou medicamentos 

eficazes para o combate e o tratamento do vírus e da doença no Estado do Amazonas. 

As autoridades sanitárias recomendam que seja estruturado um “novo” modo de 

organização das atividades sociais e de trabalho até que ocorra a 

produção/distribuição da vacina e a população seja imunizada. 

 Portanto, o presente documento, baseado em evidências científicas 

amplamente divulgadas neste período pandêmico, apresenta recomendações de 

biossegurança para toda a comunidade acadêmica do ICET, a fim de mitigar os efeitos 

da COVID-19 em seus membros e respectivos familiares, bem como em relação à 

sociedade em geral, assumindo a definição de biossegurança de acordo com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como a “condição de segurança 

alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou 

eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, 

animal e o meio ambiente”. 

 As orientações e diretrizes deste plano possuem valor normativo institucional. 

Todos devem buscar cumprir de forma integral as recomendações quanto às medidas 

de distanciamento social, proteção individual e coletiva, bem como seguir as 

recomendações da OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), 

além de atender as legislações pertinentes em âmbito federal, estadual e municipal, 

bem como decisão do STF de 15 de abril de 2020 que definiu o poder de estados e 

municípios para definir as medidas restritivas no combate à COVID-19.  
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OBJETIVOS 

 O Plano de Biossegurança do ICET tem como objetivos:  

1. Instituir protocolos de biossegurança que atenuem a propagação do 

COVID-19 e contribuam para a preservação da vida e da saúde de cada 

membro da comunidade do ICET/UFAM, adequando as orientações gerais 

do Plano de Biossegurança da UFAM às especificidades desta CLBio-

ICET, considerando o cenário local; 

2. Direcionar procedimentos e critérios previstos no Plano de Biossegurança 

da UFAM para o retorno de atividades presenciais de ensino, pesquisa, 

extensão, administração e serviços no ICET, visando à prevenção da 

disseminação do novo Coronavírus, sendo asseguradas as medidas de 

proteção individual e coletiva, de ocupação e escalonamento do retorno, 

considerando as etapas de disseminação da COVID-19, além de assegurar 

direitos de proteção aos grupos de risco; 

3. Assessorar e acompanhar o monitoramento da condição de saúde de seus 

servidores (professores e técnicos administrativos em educação) e alunos. 

 

COMPETÊNCIAS 

 A CLBio-ICET deverá planejar as medidas quanto ao retorno das atividades 

presenciais. As orientações gerais deste Plano de Biossegurança foram adequadas 

às especificidades de cada Setor do ICET, seguindo do Plano de Biossegurança da 

UFAM e considerando que sua execução é de responsabilidade individual e coletiva.  

 A CLBio-ICET e a Direção do ICET, serão responsáveis por:  

• Adequar o Plano de Biossegurança para os setores do ICET; 

• Supervisionar o cumprimento das ações do Plano de Biossegurança do 

ICET; 

• Assessorar a solicitação dos recursos materiais associados ao 

enfrentamento da pandemia e necessários ao cenário de retorno das 

atividades; 

• Participar do planejamento para o retorno das atividades presenciais e 

acompanhar sua implementação, considerando as orientações deste plano; 

• Elaborar uma campanha institucional informativa/explicativa para a 

comunidade acadêmica. 
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RESPONSABILIDADES 

 Caberá à UFAM e ao ICET garantir o controle e a segurança das atividades 

presenciais, assim que o retorno das aulas for autorizado e regulamentado.  

 A aquisição de materiais necessários para o cumprimento do Plano de 

Biossegurança da UFAM será responsabilidade da Pró-Reitoria de Administração 

(PROADM) em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (PROPLAN), Direção da Unidade e Gestor dos contratos, nomeados por 

meio de portaria. Tal aquisição dependerá da disponibilidade orçamentária e 

financeira.  

 A organização e planejamento para aquisição de materiais, adaptação e 

sinalização dos setores do ICET, revisão de contratos de serviços, bem como outras 

ações necessárias para o cumprimento deste Plano, serão de responsabilidades da 

Direção do ICET em conjunto com a Coordenação Administrativa e Coordenação 

Acadêmica, contando com o assessoramento da CLBio-ICET. 

 O retorno e as condições de realização das atividades de ensino de graduação, 

de pesquisa e pós-graduação, de extensão, de inovação e empreendedorismo serão 

acompanhadas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e Pró-

Reitoria de Inovação Tecnológica (PROTEC). 

 A Direção do ICET, em conjunto com a Coordenação Administrativa, 

Coordenação Acadêmica e o Grupo de Trabalho (GT) de Monitoramento de Casos de 

COVID-19 na Comunidade Universitária do ICET e Avaliação de Acesso a Recursos 

Remotos (Portaria Nº 25 de 29 de Maio de 2020) deverá usar instrumentos 

institucionalizados para o monitoramento de casos suspeitos ou confirmados de 

infecção pelo novo Coronavírus dos seus servidores (docentes e técnicos) e 

discentes, com acompanhamento e fiscalização da CLBio-ICET.  

 As empresas terceirizadas contratadas pelo ICET prestadoras de serviços de 

segurança, limpeza e alimentação serão responsáveis pelo fornecimento de 

máscaras, para seus funcionários, bem como orientações de uso. Caberá à 

Coordenação Administrativa do ICET acompanhar e fiscalizar este processo através 

dos fiscais dos contratos. Caberá ainda às empresas terceirizadas comunicar 

imediatamente ao GT de Monitoramento de Casos de COVID-19 na Comunidade 

Universitária do ICET e Avaliação de Acesso a Recursos Remotos, os casos suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus dos seus funcionários. 

 O Grupo Operacional do Plano de Biossegurança da UFAM será responsável 

pela avaliação semanal da evolução da pandemia, determinando a situação de risco 

e a possibilidade de flexibilização das medidas de distanciamento social. 
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 As demandas locais relativas aos alunos e servidores com limitações físicas e 

cognitivas deverão ser apresentadas pelo Núcleo de Inclusão e Acessibilidade do 

ICET. Até o momento a demanda imediata para evitar aglomerações é a capacitação 

de monitores e o diálogo com as coordenações de curso e docentes. 

  A agenda de escalonamento para uso das salas de aula e laboratórios será de 

responsabilidade da Coordenação Acadêmica e Coordenações de Laboratórios, 

respectivamente. O ICET deverá considerar as orientações da PROEG e/ou portarias, 

notas e minutas da UFAM aprovadas no conselho superior que tratem do período de 

retorno das atividades de ensino presencial.  

 A capacidade de ocupação de todos os setores do ICET será calculada e 

avaliada por uma comissão específica definida por portaria. A esta comissão caberá 

desenvolver a devida sinalização nos espaços. 

  O “Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do Novo 

Coronavírus” da UFAM deverá propor ações de educação em saúde, em articulação 

com o Comitê de enfrentamento da COVID-19 do ICET. 

 A Assessoria de Comunicação (ASCOM-ICET) ficará responsável pela 

comunicação estratégica do Plano de Biossegurança do ICET, bem como pela criação 

e implementação de uma Campanha Institucional de disseminação para a 

comunidade, de forma perene, das informações contidas neste Plano e outras 

relacionadas ao tema da biossegurança que sejam de interesse público, com devido 

assessoramento e acompanhamento de eficácia pela CLBio-ICET. O ICET deverá 

ainda divulgar amplamente a capacitações aos professores e técnicos. 

 O ICET será responsável pela gestão dos resíduos sólidos gerados, e deverá 

criar instrumentos para descarte, recolhimento, armazenamento e destinação final 

segura desses materiais. Mediante a ausência de tratamento de resíduos sólidos, a 

Direção do ICET será responsável por articular com o município a implantação de um 

plano de gerenciamento dos resíduos, por meio da criação de uma comissão 

designada por portaria. Além disso, caberá ao ICET, orientar a comunidade sobre a 

forma correta de descarte de resíduos contaminados, e funcionários prestadores de 

serviço de limpeza acerca da coleta e manuseio seguros dos resíduos sólidos, sob o 

acompanhamento da CLBio-ICET. 

 Logo, a CLBio-ICET e o Comitê de enfrentamento da COVID-19 do ICET 

deverão orientar e/ou acompanhar a implementação deste Plano, garantindo o 

cumprimento das regras de biossegurança aqui estabelecidas. Porém, compete a toda 

comunidade universitária a corresponsabilidade nas ações e cooperação com a 

segurança e saúde de todos, a fim de minimizar ao máximo, os riscos que configuram 

a pandemia da COVID-19, cabendo a todos o cumprimento das orientações do Plano 

de Biossegurança da UFAM bem como das especificidades do Plano de 

Biossegurança do ICET.  
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 No site do ICET estão disponíveis informações sobre os meios de contato com 

a CLBio-ICET e com os Grupos de Trabalho designados pela Portaria nº 25 de 29 de 

Maio de 2020, bem como documentos pertinentes ao tema.   
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NORMAS E DIRETRIZES 

 

1. NORMAS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 

A CLBio-ICET instrui que todos os cuidados a seguir sejam adotados por toda a 

comunidade universitária em todas as dependências e setores do ICET (Anexo I), bem 

como recomenda que sejam igualmente adotados quando transitar em outros locais 

de Itacoatiara. 

1.1 Quanto ao Uso de Máscaras 

• A utilização de máscaras será obrigatória em todos os setores do ICET (Anexo I), 

incluindo áreas externas ao ar livre. Assim, toda a comunidade do ICET 

(estudantes, professores, técnicos, funcionários terceirizados, público externo e 

prestadores de serviço) deverá usar a máscara adequadamente, cobrindo boca e 

nariz (Anexo II), mesmo que não apresentem sintomas; 

• Caso o uso da máscara não seja adotado ou feito de forma inadequada (máscara 

no queixo ou pendurada na orelha), não será permitida a permanência do usuário 

no Instituto e será recomendado que o usuário se retire. O procedimento de 

fiscalização está condicionado à obtenção dos recursos financeiros solicitados 

pelo ICET; 

• Diante da obtenção dos recursos financeiros solicitados, o ICET fornecerá 

máscaras do tipo face shield para todos os servidores (professores e técnicos), 

não desobrigando os mesmo ao uso da máscara comum; 

• As empresas terceirizadas deverão fornecer máscaras aos seus funcionários; 

• A comunidade universitária será corresponsável pela fiscalização e autorregulação 

do uso de máscaras, contando com ações educativas temáticas e perenes da 

CLBio-ICET e da ASCOM. 

 

1.1.1 Os Tipos de Máscaras 

 Em busca de medidas que minimizem a produção de resíduos sólidos 

perigosos nas dependências do ICET, a escolha do tipo de máscara deve considerar 

a seguinte ordem de prioridade:  

1. Preferencialmente máscaras de tecido de algodão, com dupla camada, por 

serem laváveis e reutilizáveis; 

2. Ocasionalmente máscaras com filtro; 

3. Somente em caso excepcional de impossibilidade das anteriores, as 

máscaras cirúrgicas descartáveis podem ser usadas.  
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1.1.2 Troca e Higienização das Máscaras 

 A troca da máscara deve ser feita imediatamente sempre que estiver úmida. O 

tecido molhado ou úmido tem uma eficiência menor na prevenção à disseminação do 

vírus, sendo recomendado portar no mínimo 2 máscaras. As máscaras caseiras 

duram em média de 2 a 3 horas, podendo variar conforme o tipo de ambiente e a 

natureza da atividade acadêmica.  

 Cada pessoa da comunidade do ICET deverá: 

• Levar máscaras extras, limpas e secas, para as eventuais trocas; 

• Acondicionar as máscaras usadas a cada troca, levando consigo saquinhos 

de papel ou plástico; 

• Lavar as máscaras usadas no dia com água e sabão, para a devida 

higienização;  

• Não emprestar ou utilizar máscaras de outras pessoas.  

 

1.2 Quanto à Higienização das Mãos 

 A CLBio-ICET recomenda ainda que cada um porte um pequeno frasco 

individual de álcool gel para uso imediato, quando for necessário. Diante da obtenção 

dos recursos financeiros solicitados, o ICET irá disponibilizar dispenser de álcool em 

gel 70% para uso comunitário, porém a higienização das mãos deve ser feita 

prioritariamente por meio do uso de água e sabão.  

 A higienização das mãos deve ser feita seguindo as orientações do Anexo III e 

deve ser realizada nos seguintes momentos do dia e situações:  

• No início e fim de um expediente; 

• Após utilizar o banheiro; 

• Após tocar em superfícies sujas ou compartilhadas; 

• Após manusear dinheiro, moedas e cartão; 

• Antes de comer, beber e manusear qualquer alimento; 

• Antes de tocar no rosto, sendo recomendado evitar tocar nos olhos, nariz e 

boca; 

• Antes de trocar a máscara. 
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2. NORMAS DE CONVIVÊNCIA COLETIVA 

• Respeite as normas de proteção individual e o distanciamento social, mantendo 

a distância mínima de 1,5 m das outras pessoas, evitando aglomerações nos 

corredores, na área de convivência, na entrada e na saída da universidade 

(Anexo IV); 

• Priorize os atendimentos remotos (Anexo IV); 

• Evite usar o ar condicionado (Anexo IV), respeitando a necessidade de 

arejamento natural dos ambientes compartilhados (Anexo V); 

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

• Não compartilhe objetos pessoais; 

• Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com cotovelo flexionado; 

• Mantenha todos os cuidados dentro e fora do ICET, evitando ao máximo 

deslocamentos na cidade e viagens desnecessárias; 

• Contribua com a comunidade do ICET, cumprindo as normas apresentadas 

neste Plano, acompanhando e fiscalizando a nova rotina universitária;  

• Fique em casa em caso de sintomas gripais, procure atendimento médico caso 

tenha febre, tosse e dificuldade para respirar e comunique ao GT de 

Monitoramento de Casos de COVID-19 na Comunidade Universitária do ICET e 

Avaliação de Acesso a Recursos Remotos. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 A avaliação para determinar o grau de risco das atividades presenciais no ICET 

deverá seguir os dados epidemiológicos da COVID-19 no Estado do Amazonas e em 

Itacoatiara. Além disso, a avaliação deverá considerar a análise do Grupo Operacional 

do Plano de Biossegurança da UFAM.  

 A avaliação da microrregião de saúde na qual o ICET se encontra será 

realizada por meio de questionário específico (Quadro 1). Cada resposta positiva 

contabiliza 1 ponto e a somatória de todas as respostas positivas determina o total de 

pontos ao final do questionário. Os resultados devem ser amplamente divulgados, 

guiando a tomada de decisões técnicas.  

 O Grupo Operacional do Plano de Biossegurança da UFAM irá avaliar 

semanalmente a situação da microrregião do ICET, determinando três níveis: baixo, 

médio e alto risco de disseminação da COVID-19 (Quadro 2). Os dados devem 

considerar a população de Itacoatiara, de acordo com os dados do IBGE. 
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Quadro 1 – Perguntas para avaliar os riscos e possibilidade de flexibilização  
das medidas de distanciamento social 

Ord Pergunta 
Resposta 

Sim Não 

Dimensão: Capacidade Instalada do Serviço de Saúde 

1 

Há pelo menos 30% da capacidade de UTI liberadas para atender casos 
de SRAG?  
ATENÇÃO: Se a resposta for NÃO para este quesito, 
independentemente dos demais quesitos, considerar de alto risco e 
restringir as atividades presenciais que favoreçam o contato social.  

Não se aplica  
a Itacoatiara* 

2 
PARA ITACOATIARA: No município o atendimento de transferências por 
ambulância tipo UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para transporte de 
pacientes de COVID-19 para Manaus ocorre em menos de 36 horas?  

  

3 A taxa de ocupação de leitos clínicos está caindo há pelo menos 14 dias?    

4 
Sua região está operando sem precisar de leitos de retaguarda ou 
expansão de leitos pelos últimos 7 dias?  

  

5 
Há insumos para demanda de diagnóstico de COVID-19 para os 
próximos 30 dias?  

  

6 
Há equipamentos de proteção individual completos para atender a 
demanda das equipes de saúde para a projeção dos próximos 30 dias?  

  

7 
Proporção dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 entre 
profissionais da saúde está reduzindo há pelo menos 14 dias?  

  

8 
A regional de saúde do estado continua com a capacidade de 
diagnóstico molecular para 100% dos profissionais da saúde do SUS?  

  

Dimensão: Velocidade de Progressão da Epidemia 

9 
A incidência de casos de SRAG com confirmação ou suspeita de COVID-
19 está caindo há pelo menos 21 dias?  

  

10 
A mortalidade de casos de SRAG com confirmação ou suspeita de 
COVID-19 está caindo há pelo menos 14 dias?  

  

11 
A incidência de casos de SRAG com confirmação ou suspeita de COVID-
19 na população indígena está caindo há pelo menos 21 dias?  

  

12 
A mortalidade de casos de SRAG com confirmação ou suspeita de 
COVID-19 na população indígena está caindo há pelo menos 14 dias?  

  

Dimensão: Grau de Isolamento 

13 
Sua região conseguiu implementar medidas de distanciamento social 
efetivo (acima de 50%) nos últimos 14 dias?  

  

TOTAL DE RESPOSTAS AFIRMATIVAS   

*O ICET / UFAM situado na Macroregião Metropolitana de Manaus vislumbra as atividades de acordo 

com o grau de risco (baixo, médio e alto) apresentado pelo GTO de Biossegurança da UFAM. 
 

Quadro 2 – Classificação do nível de risco para Itacoatiara 

Total de Repostas 
Afirmativas 

Nível do 
Risco 

Possibilidade de Flexibilização das 
Medidas de Distanciamento Social 

De 0 a 6 Alto 
Não há evidências suficientes  

para a flexibilização 

De 7 a 11 Médio 
Atende parcialmente as condições  

mínimas para flexibilização 

De 12 a 13 Baixo Possui evidência favorável para a flexibilização 
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 De forma preventiva, o GT de Monitoramento de Casos de COVID-19 na 

Comunidade Universitária do ICET e Avaliação de Acesso a Recursos Remotos 

mediante dados do monitoramento da ocorrência de casos suspeitos, poderá propor  

ao “Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do Novo Coronavírus” 

a determinação de nova suspensão de atividades presenciais.  

 O Grupo Operacional do Plano de Biossegurança da UFAM manterá avaliação 

contínua da evolução da pandemia, bem como de todas as medidas tomadas em 

decorrência do estado de emergência mundial em saúde pública. Assim, a qualquer 

momento tais medidas podem ser revistas, conforme a evolução da pandemia. 

 

4. DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO E DISTANCIAMENTO SOCIAL 

4.1 Atividades de Ensino  

• Implementar a ocupação das salas de aula e dos laboratórios de ensino com 

obediência à regra de 25% a 75%, conforme as etapas previstas no Anexo IV, 

adequando cuidadosamente a ocupação ao cálculo de lotação de espaços 

fechados, seguindo recomendação a ser divulgada posteriormente por 

comissão própria e recomendação do Plano de Biossegurança da UFAM; 

• Implementar as medidas de proteção individual e coletiva em todos os setores 

do ICET utilizados para atividades de ensino da graduação e pós-graduação, 

conforme o Anexo IV; 

• Instalar a devida sinalização de ocupação e distanciamento em todos os locais 

a serem utilizados para atividades de ensino da graduação e pós-graduação 

do ICET; 

• Instituir que os locais a serem ocupados por atividades de ensino da graduação 

e pós-graduação do ICET, entre uma atividade e outra ou não estando em uso, 

sejam submetidos à ventilação com janelas e portas abertas, mantendo a troca 

de ar contínua do ambiente, como recomendado no Anexo V.  

 

4.2 Atividades de Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação 

• Organizar o uso escalonado dos espaços como laboratórios ou salas, utilizados 

para Pesquisa, Extensão, Inovação e Empreendedorismo, respeitando as 

regras de proteção individual, de ocupação do espaço (Anexo IV) e arejamento 

(Anexo V), de acordo com a etapa;  

• Não será permitido o uso de laboratórios ou salas de aula com finalidades de 

Pesquisa, Extensão, Inovação, e/ou Empreendedorismo, sem pré-

agendamento e autorização das Coordenações de Laboratórios/Coordenação 

Acadêmica; 

• Substituir, quando possível, as atividades presenciais, que possam aumentar o 

risco de contaminação, por atividades remotas e/ou alternativas;  
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• Não será permitido o acesso ao ICET ao público externo, seja para execução 

de projetos ou visitas, salvo em casos de pequenos grupos de até 5 pessoas, 

mediante agendamento e autorização, devendo ainda seguir os protocolos de 

proteção individual e coletiva, e ocupação de acordo com a etapa (Anexo IV);  

• Recomendar que o uso das normas de biossegurança deste plano sejam 

adaptadas quando as atividades de Pesquisa, Extensão, Inovação, e/ou 

Empreendedorismo forem realizadas em local externo ao ICET, quando estes 

não tiverem normas de biossegurança;  

• Em casos excepcionais de atividades em comunidades indígenas, atentar às 

recomendações do Plano de Biossegurança da UFAM. 

 

4.3 Atividades Administrativas  

• Trabalhar de forma agendada e escalonada nos setores do ICET, respeitando 

as medidas de proteção individual e coletiva, bem como aplicando as regras 

estabelecidas no Anexo IV quanto as normas de ocupação, e as regras de 

arejamento (Anexo V), de acordo com o setor e as etapas de risco; 

• Priorizar a forma remota para realização de reuniões; 

• Restringir ao máximo os atendimentos à comunidade do ICET e público 

externo, substituindo o atendimento presencial pelo trabalho remoto com o uso 

de TICs e sistemas eletrônicos usados na UFAM.  

 

4.4 Eventos 

• Os eventos presenciais já agendados para 2020, devem ser reprogramados 

para ocorrerem a partir de 2021; 

• Aqueles eventos que não poderão ser reprogramados, devido a execução 

obrigatória de orçamento previsto para o ano de 2020, devem ser realizados de 

forma remota; 

• Os demais eventos e o planejamento de eventos administrativos/acadêmicos 

devem ser realizados de forma remota; 

• Quando reprogramados para 2021, os eventos presenciais autorizados de 

acordo com a etapa de risco, deverão ser organizados seguindo as 

recomendações instituídas neste plano para determinar a ocupação dos 

espaços, a proteção individual (Anexo IV), bem como as regras de arejamento 

(Anexo V); 

• Casos excepcionais devem ser encaminhados para análise e avaliação da 

CLBio-ICET. 

 

 



17 

 

4.5 Atividades Terceirizadas 

4.5.1 Normas de Limpeza dos Setores do ICET   
 
 O serviço de limpeza e desinfecção será executado nos locais com maior fluxo 

de pessoas, como banheiros, bebedouros, salas de aula e corrimões das escadas, 

conforme contrato vigente: 

• Salas de Aula e Setores Administrativos: serão higienizadas diariamente em 

turnos deixando portas e janelas abertas sempre que possível; 

• Laboratórios: serão higienizados três vezes por semana; 

• Áreas Comuns: banheiros, bebedouros e escadas serão higienizados 

diariamente em dois turnos, deixando portas e janelas abertas sempre que 

possível;  

• Salas de Docentes/Técnicos: serão higienizados duas vezes por semana. 

 

 Diante da obtenção dos recursos financeiros solicitados, o ICET irá 

disponibilizar borrifadores de álcool líquido 70% para desinfecção de superfícies em 

todos os setores. 

 A CLBio-ICET recomenda que cada setor organize sua rotina de limpeza e 

desinfecção de superfície, bem como deve solicitar limpeza pelos funcionários 

terceirizados, sempre que necessário. Os Laboratórios do ICET devem organizar a 

rotina de desinfecção dos itens e equipamentos de uso compartilhado em aulas e 

pesquisas. 

 

4.5.2 Normas no Restaurante Universitário/Lanchonete  

• Implementar além das normas de proteção individual, as regras de ocupação 

(Anexo IV), arejamento e sinalização do distanciamento em filas (Anexo V) 

previstas em cada etapa de risco; 

• Implementar a comercialização das refeições por sistema “pague e leve” por 

meio de marmita. 

• Dispor de anteparo salivar nos equipamentos de bufê e/ou estufa;  

• Organizar as mesas de acordo com a distância mínima de 1,5 m entre as 

mesmas e controlar a ocupação de forma escalonada, por curso, conforme a 

etapa prevista no Anexo IV; 

• Aumentar a frequência de higienização de superfícies com álcool líquido 70%;   

• Implementar a venda ticket de forma contínua durante os três turnos, manhã, 

tarde e noite; 

Obs: O termo utilizado como Restaurante Universitário não indica propriamente 

que é um espaço específico para essa finalidade. 
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5. DIRETRIZES COMPLEMENTARES 

5.1 Normas para Entrada no ICET 

• Diante da aferição de temperatura dos servidores e usuários do Instituto, só 

será permitida a entrada em caso de ausência de febre (abaixo de 37,5 ⁰C). 

Este procedimento está condicionado à obtenção dos recursos financeiros 

solicitados pelo ICET; 

• Subsequente à entrada, será recomendada higienização imediata das mãos; 

• A entrada não será permitida sem o uso de máscaras; 

• Orientar e sinalizar as normas de distanciamento e ocupação dos locais. 

 

5.2 Normas para o Uso dos Bebedouros  

• Só será permitido o uso do bebedouro mediante o uso de copo/garrafa 

individual, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o 

equipamento; 

• Higienizar as mãos ao usar os bebedouros coletivos.  

 

5.3 Normas para o Uso dos Banheiros 

• Respeitar a norma de ocupação e arejamento de acordo com as etapas 

previstas nos Anexos IV e V; 

• Higienizar as maõs antes e depois de usar o banheiro.  

 

5.4 Normas para a Biblioteca 

• Os serviços da biblioteca do ICET deverão funcionar apenas para empréstimos 

de títulos; 

• O atendimento e o uso da sala de estudo deverão seguir além das normas de 

proteção individual, as regras de ocupação (Anexo IV), arejamento e sinalização 

do distanciamento em filas (Anexo V) em cada etapa. O atendimento ficará 

restrito à ocupação de 25% a 75% de acordo com a etapa e o uso de 

computadores disponíveis na biblioteca deverá seguir regra de ocupação de até 

50%, intercalando as cadeiras, bem como as cabines individuais da sala de 

estudo.  

 

5.5 Normas para o Transporte Institucional 

• Os veículos institucionais do ICET deverão ter higienização reforçada em seu 

interior de maneira constante, bem como obedecer às regras de proteção 

individual, de ocupação (Anexo IV) e arejamento (Anexo V) em cada etapa.  
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5.6 Normas da Residência Estudantil Josenita de Oliveira Alves 

• Respeitar as normas de proteção individual e distanciamento social (Anexo IV); 

• Evitar aglomerações nos espaços comuns (corredores, escadas, área de 

estudo e área externa), seguindo as normas de ocupação e arejamento de 

acordo com a etapa (Anexo IV e V); 

• Não compartilhar itens de uso pessoal, organizando a rotina de uso dos 

ambientes de cada quarto (banheiro e cozinha);  

• Não receber visitas; 

• Não transitar nos quartos de outros residentes.  

 

6. GRUPOS DE RISCOS E SUAS PARTICULARIDADES 

 Serão considerados pertencentes ao grupo de risco todo e qualquer servidor e 

estudante que se enquadrar em uma das seguintes condições previstas nas 

legislações vigentes e na realidade étnica amazônica, em consonância com o Plano 

de Biossegurança da UFAM:  

a) Que no retorno de viagem nacional ou internacional, a serviço ou privada, 

apresente ou não sintomas associados à Covid-19, conforme estabelecido 

pelo Ministério da Saúde, até o 14º (décimo-quarto) dia contado da data do 

seu retorno; 

b) Que tenham filhos em idade escolar ou inferior, necessitando da assistência 

de um dos pais enquanto vigorar norma local que suspenda as atividades 

escolares ou em creche, por motivos relacionados à Covid-19; 

c) Com 60 (sessenta) anos ou mais;  

d) Com imunodeficiências ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, 

relacionadas em ato do Ministério da Saúde;  

e) Que apresentem sinais e sintomas gripais, enquanto perdurar essa 

condição; 

f) Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou 

confirmação de diagnóstico de infecção pela Covid-19, desde que haja 

coabitação; 

g) Gestantes ou lactantes; 

h) Responsáveis pelo cuidado de pessoa com deficiência e/ou idosos, desde 

que haja coabitação;  

i) Povos indígenas. 
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 Servidores pertencentes ao grupo de risco terão direito ao trabalho remoto, 

mediante preenchimento de autodeclaração correspondente à condição, que deverá 

ser encaminhada pelo SEI à sua chefia imediata para as devidas providências.  

 Estudantes pertencentes ao grupo de risco terão direito ao regime de ensino 

remoto especial desde que apresente a autodeclaração correspondente à 

coordenação de seu curso para as devidas providências. A flexibilização do 

trabalho/ensino remoto de acordo com a avaliação de risco deve seguir 

recomendação do Plano de Biossegurança da UFAM. 

 

7. MONITORAMENTO DOS CASOS  

 O GT de Monitoramento de Casos de COVID-19 na Comunidade Universitária 

do ICET e Avaliação de Acesso a Recursos Remotos irá proceder da seguinte forma 

em casos de estudantes e servidores com suspeita ou confirmação de infecção pelo 

novo coronavírus:  

• Orientar e encaminhar ao setor de saúde do município responsável pela 

realização de testagem; 

• Registrar o caso em um banco de dados de Monitoramento da saúde da 

comunidade acadêmica do ICET, mantendo em sigilo os dados pessoais e 

protegendo sua privacidade; 

• Recomendar o isolamento social (domiciliar ou hospitalar por 14 dias) e 

acompanhar o quadro de evolução dos sintomas; 

• Disponibilizar os dados às Unidades Acadêmicas, Administrativas e Órgãos 

suplementares para que os mesmos possam embasar suas ações e produzir 

alertas quanto aos riscos de disseminação do coronavírus no ICET. 
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ANEXO I 

Setores do ICET Mapeados 
 

CAMPUS I - Campus Moysés Benarrós Israel 
Área Construída: 11.448,81m2 

Setor Quantidade/Capacidade Área Construída 

Blocos 6 - 

Salas de Aula 27 

23 Salas de Aula com 62 m2 
para 50 discentes 

2 Salas de Aula, com 102 m2 
para 70 discentes 

1 Sala de Aula, com 31 m2 
para 20 discentes 

1 Sala de Aula, com 24 m2 
para 15 discentes 

Banheiros 
12 masculinos e 12 femininos 

com 3 sanitários (cada) 
16,56 m2 

Banheiros para Portadores  
de Deficiências 

12 unissex 5,25 m2 

Auditório 
Com capacidade para 

227 pessoas 
190,27 m2 

Mini-Auditório 
Com capacidade para 

22 pessoas 
24,04 m2 

Área de Convivência e 
Restaurante Universitário 

RU com capacidade em torno 
de 450 discentes ao dia 

468,90 m2 

Biblioteca 1 157,86 m2 

Sala de Estudo 1 140,95 m2 

Sala de Reunião 1 32,40 m2 

Lanchonete 1 51,41 m2 

Direção 1 60,62 m2 

Coordenação Acadêmica 1 60,62 m2 

Coordenação Administrativa 1 60,62 m2 

Laboratórios de 
Ensino/Pesquisa 

22 62,50 m2 

Incubadora de Empresas 1 62,66 m2 

Salas dos Técnicos 2 32,40 m2 

Sala do PET 1 62,66 m2 

Gerência de Informática e TI 1 32,40 m2 

Gerência de Patrimônio, 
Materiais e Manutenção/  

Setor de Arquitetura 
1 60,62 m2 

Divisão de Pesquisa 
e Extensão 

1 9,55 m2 

Sala dos Professores 113 Cada gabinete com 9 m2 

Salas das Coordenações 
dos Curso 

9 Cada sala com 9 m2 

Secretaria das Coordenações 
dos Cursos/Protocolo 

1 19,8562 m2 

Divisão de Assuntos Estudantis 
e Acessibilidade 

1 53,8062 m2 
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 CAMPUS II - Campus Prof. Anilton de Souza Filho 
Área Construída: 4.450 m2 

Setor Quantidade/Capacidade Área Construída 

Bloco 1 - 

Salas de Aula 13 62 m2 para 50 discentes 

Banheiros 
4 masculino e 4 femininos 

com 3 sanitários (cada) 
16,56 m2 

Banheiros para Portadores 
de Deficiências 

4 5,25 m2 

Auditório 1 126,11 m2 

Mini-Auditório 1 62,00 m2 

Gerência de Informática e TI 1 62,00 m2 

Biblioteca 1 126,11 m2 

Sala de Reunião 1 31,00 m2 

Laboratórios de Pesquisa 8 62,00 m2 

Laboratórios de Ensino 16 62,00 m2 

Laboratórios de Informática 2 62,00 m2 

Sala de Estudo 1 62,00 m2 

Salas de Aula 11 62,00 m2 

Sala Administrativa 1 62,00 m2 

Sala dos Técnicos 1 31,00 m2 

Salas dos Professores 25 9,50 m2 

Salas das Coordenações 
dos Curso 

1 31,00 m2 

 
 

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - Josenita de Oliveira Alves 
Área Construída: 5.050 m2 

Setor Quantidade 
Quantidade de Leitos  

por Quarto 
Área 

Quarto Padrão 32 4 39,55 m2 

Quarto para Portadores 
de Deficiência 

8 2 49,22 m2 

Área de Estudo 1 - 72,50 m2 
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ANEXO II 

Uso Adequado da Máscara 

     Fonte: Adaptado da ANVISA, 2020. 
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ANEXO III 

Higienização das Mãos 
 

 

 
 
          Fonte: Adaptado da ANVISA, 2020. 
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ANEXO IV 

Diretrizes e Orientações 
 

Setores/Ações 
Etapa I 
ALTA 

Etapa II 
MÉDIA 

Etapa III 
BAIXA 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CONVIVÊNCIA COLETIVA 

Uso de Máscaras Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Distanciamento Social 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Uso de Face Shield 
(aplicável aos servidores) 

Obrigatório em 
setores onde há 
maior número de 
atendimento ao 

público 

Obrigatório em 
setores onde há 
maior número de 
atendimento ao 

público 

Opcional em 
setores onde há 
maior número de 
atendimento ao 

público 

Reuniões e Encontros de 
Socialização Presenciais 

Priorizar o uso de ferramentas remotas 

Uso de Ar-Condicionado Priorizar o arejamento (vide Anexo V) 

Bebedouros Portar copo ou garrafa individual 

MEDIDAS DE CONTROLE DA OCUPAÇÃO SOCIAL 

Salas de Aula e 
Laboratórios 

25% da capacidade 50% da capacidade 75% da capacidade 

Sala dos Professores 
(cabine individual) 

Atendimento restrito 
a 1 pessoa por vez 

Atendimento restrito 
a 2 pessoas por vez 

Atendimento restrito 
a 2 pessoas por vez 

Atividades de Pesquisa 
dentro do ICET 

(público externo) 
Proibido 

Grupo de até 
5 pessoas 

Grupo de até 
5 pessoas 

Atividades de Extensão 
dentro do ICET 

(público externo) 
Proibido 

Grupo de até 
5 pessoas 

Grupo de até 
5 pessoas 

Eventos nas 
dependências do ICET 

Proibido 25% da capacidade 75% da capacidade 

Direção e Coordenação 
Acadêmica/Administrativa 

25% da capacidade 50% da capacidade 75% da capacidade 

Biblioteca 
(atendimento) 

25% da capacidade 50% da capacidade 75% da capacidade 

Biblioteca 
(computadores e  

cabines individuais) 
50% da capacidade 50% da capacidade 50% da capacidade 

Sala de Estudo 25% da capacidade 50% da capacidade 75% da capacidade 

Restaurante Universitário Proibido 50% da capacidade 75% da capacidade 

Centro de Convivência 
e Auditórios 

Proibido 50% da capacidade 75% da capacidade 

Banheiros 
Ocupação individual 

alternada 
50% da capacidade 75% da capacidade 

Transporte Institucional 25% da capacidade 50% da capacidade 75% da capacidade 

Residência Universitária 
(nas áreas comuns) 

25% da capacidade 50% da capacidade 75% da capacidade 

MEDIDAS COMPLEMENTARES 

Aferição da temperatura 
na entrada do ICET 

Em todas as etapas 

Disponibilização de 
álcool 70% ou  

álcool glicerinado 
Em todas as etapas 

Limpeza nos ambientes 
de trabalho e estudo 

Em todas as etapas 

Limpeza dos bebedouros Em todas as etapas 



27 

 

ANEXO V 

Ações de Distanciamento e Recomendações de Arejamento 

 

Setor 
Grau de 
Risco 

Ações de 
Distanciamento 

Recomendação de Rotinas  
de Arejamento 

Restaurante 
Universitário e 

Lanchonete 
Alto 

Marcação de fila (1,5 m); 
Limites de ocupação 

Não se aplica 

Auditórios Alto 
Marcação de fila (1,5 m); 

Limites de ocupação 

Deixar abertas as janelas e portas, no 
mínimo, 60 minutos antes e após o 

término evento. Se não houver 
condições de arejamento, fica proibido 

o uso do auditório 

Biblioteca Alto 
Marcação de fila (1,5 m); 

Limites de ocupação; 
Trabalho em escala 

No mínimo 60 minutos por 
turno de funcionamento 

Núcleo de 
Acessibilidade 

Médio 
Limites de ocupação; 
Trabalho em escala 

No mínimo 60 minutos por  
turno de funcionamento 

Salas de 
Professores 

Médio 
Limites de ocupação; 
Trabalho em escala 

No mínimo 60 minutos por turno de 
funcionamento. Preferencialmente 

manter arejamento contínuo, se não 
for possível, fazer escalonamento 

Salas de Reunião Médio 
Limites de ocupação; 
Trabalho em escala 

No mínimo 60 minutos por turno de 
funcionamento, preferencialmente 

manter arejamento contínuo 

Salas de Aula Alto 
Distanciamento entre 

mesas (1,5 m);  
Limites de ocupação 

Preferencialmente manter  
arejamento contínuo 

Sala de Estudo Alto 
Distanciamento entre 

mesas (1,5 m);  
Limites de ocupação 

Preferencialmente manter  
arejamento contínuo 

Coordenação 
Acadêmica/Adminis

trativa 
Médio 

Limites de ocupação; 
Agendamento de 

atendimentos;  
Trabalho em escala 

No mínimo 60 minutos por turno de 
funcionamento, preferencialmente 

manter arejamento contínuo 

Secretaria das 
Coordenações de 

Curso 
Médio 

Agendamento de 
atendimentos 

No mínimo 60 minutos por turno de 
funcionamento, preferencialmente 

manter arejamento contínuo 

Laboratórios de 
Pesquisas/Ensinos 

Alto 
Limites de ocupação; 
Trabalho em escala 

No mínimo 60 minutos por turno de 
funcionamento, preferencialmente 

manter arejamento contínuo.  

Área de 
Convivência 

Alto Limites de ocupação Não se aplica 

Veículos de 
Transporte 

Alto Limites de ocupação 
Janelas abertas durante  

os percursos 

Espaço Utilizados 
pelas Empresas 

Terceirizadas 
Alto 

Uso obrigatório de EPIs 
adequados ao nível de 

biossegurança 

No mínimo 60 minutos por turno de 
funcionamento, preferencialmente 

manter arejamento contínuo 

Banheiros Médio Uso simultâneo limitado 
Preferencialmente manter  

arejamento contínuo 

Residência 
Universitária 
(nas áreas 
comuns) 

Alto Limites de ocupação 
Preferencialmente manter  

arejamento contínuo 

 
 


