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DISTANCIAMENTO
O distanciamento físico é 
necessário para todos os 
casos!
Ao se aproximar de outra pessoa, mantenha a 
distância de, no mínimo, 1 metro.  

EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO 
O uso de máscara facial é obrigatório em todos 
os ambientes dentro da UFU!

Para os casos de aulas práticas laboratoriais ou em locais fechados e com alto risco, 
principalmente risco biológico relacionado à pandemia da Covid-19, deve-se priorizar o uso 
de máscaras tipo N95 ou PFF2.

As máscaras, mesmo que de fabricação artesanal, deverão cobrir a boca e nariz, em todas as 
dependências da universidade. 

Lembrete:  “A utilização das máscaras do tipo cirúrgicas é 
fortemente recomendada para toda a população em 
ambientes coletivos, em qualquer ambiente, como forma de 
proteção individual, reduzindo o risco potencial de exposição 
do vírus especialmente de indivíduos assintomáticos”.



HIGIENIZAÇÃO 

Fique atento às práticas de higiene 

• Utilize constantemente álcool em gel para a higienização das mãos e 
  álcool 70% em superfícies a serem utilizadas.
• Lave as mãos com frequência, com água e sabão.
• Evite tocar nos olhos, nariz e boca.
• Ao tossir ou espirrar, cubra a boca ou nariz, preferencialmente com o cotovelo.  
   Evite o uso das mãos.
• Não tire a máscara para tossir ou espirrar.

VACINAÇÃO 

A vacinação é essencial para a volta das 
atividades presenciais! 
Consideram-se vacinadas as pessoas que tenham tomado a 1ª dose da vacina até 
o início do semestre letivo e estejam com o esquema vacinal completo até o dia 
05 de janeiro de 2022, apresentando, para tanto, comprovante de vacinação do 
ConectSUS, Saúde Mais, Vacivida ou similares, excetuando-se os casos de 
condição de saúde que impeça a vacinação. 



CIRCULAÇÃO 

• Corredores, rampas, escadas, elevadores não deverão ser   
   utilizados como espaços de permanência, ou seja, apenas de 
   passagem para trânsito entre setores e blocos. 

• Ao circular acompanhado nas dependências da Universidade, 
   mantenha o distanciamento recomendado. 

• Respeite a quantidade máxima de pessoas dentro dos elevadores. 

• Nos locais para estudo ou refeição deve-se evitar posicionar-se 
   frente a frente com outras pessoas. 

• As salas de aula podem ser reorganizadas pelos alunos para que 
   ocupem sempre as mesmas carteiras, de forma a reduzir a 
   variação e número de contatos naquele local.

• Os bebedouros devem ser utilizados apenas por meio de copos, 
   canecas ou garrafas para que se evite o contato da boca do 
   usuário com o equipamento. É indicado que cada usuário tenha 
   uma garrafa de água individual. 

• Utilizar os espaços destinados para “copas” e salas de refeição 
   apenas se for essencial e deve ser feita com o mínimo tempo de 
   permanência, garantindo o distanciamento entre as pessoas. 

Proximidade física deverá ser limitada entre 
estudantes, servidores e colaboradores. 



 ENSINO 

Procedimento de matrícula para disciplinas 
práticas: 
Para se inscrever nas disciplinas práticas presenciais, é preciso enviar o certificado 
nacional de vacinação no ato de solicitação de matrícula no Portal do Estudante.

Você pode obter o certificado em https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-
nacional-de-vacinacao-covid-19

O número de pessoas na UFU será limitado!
As avaliações poderão ser realizadas em formato remoto e, caso não seja possível, 
deverão ser efetuadas em locais que garantam ventilação natural e distanciamento.
 http://www.prograd.ufu.br/

https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19
http://www.prograd.ufu.br/
http://www.prograd.ufu.br/
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19
https://www.portalestudante.ufu.br/userLoginInit
https://www.portalestudante.ufu.br/userLoginInit


PESQUISA 

As atividades de pesquisa são de 
responsabilidade dos coordenadores de 
projetos e laboratórios. 
Em todas as atividades de pesquisa serão seguidas as orientações 
gerais para evitar o contágio/transmissão da COVID-19.

As atividades de Iniciação Científica estão mantidas e os projetos 
poderão ter adequações para garantir sua execução. Essas adequações 
deverão constar nos relatórios parciais e/ou finais, seguindo as 
recomendações da Diretoria de Pesquisa (DIRPE). O prazo para a 
entrega dos relatórios parciais e finais de iniciação científica será adiado 
e a DIRPE divulgará os novos prazos.

Os laboratórios da Rede de Laboratórios Multiusuários (RELAM) e 
Rede de Biotérios de Roedores (REBIR) deverão manter seu 
funcionamento, seguindo todas as recomendações relacionadas à 
segurança dos usuários e servidores.

http://www.propp.ufu.br/localizacao/dirpe-diretoria-de-pesquisa
http://www.propp.ufu.br/relam
http://www.propp.ufu.br/rebir
http://www.propp.ufu.br/localizacao/dirpe-diretoria-de-pesquisa
http://www.propp.ufu.br/rebir
http://www.propp.ufu.br/relam


Atendimento ao público 
As atividades que demandam atendimento ao público, como consultas 
de Psicologia, Pedagogia, Assistentes Sociais e outros serviços, deverão ser 
realizadas remotamente, por telefone ou videoconferência. 

        http://www.proae.ufu.br/acontece/ 

Atendimento psicológico:
 disau@proae.ufu.br

     34 3230-9558

Atendimento pedagógico:
  dipae@proae.ufu.br
     34 3230-9556

Atendimento assistência social:
  diase@proae.ufu.br / codiase@proae.ufu.br
   34 3230-955734 / 3230-955934 / 3230-9550

Biblioteca 
Serviços presenciais:
• Empréstimo;
• Devolução; 
• Consulta ao acervo físico; 
• Ilha de pesquisa e ambiente de estudo restrito a 50% de ocupação das mesas

Os demais serviços permanecem de forma remota.

A cobrança da taxa de multas e outras penalidades permanece suspensa.

Para mais informações, acesse: https://bibliotecas.ufu.br

O atendimento para informações sobre a biblioteca, preferencialmente, será 
realizado de forma remota, por e-mail e WhatsApp (34 3239-4196)

Telefones e e-mails das bibliotecas: https://bibliotecas.ufu.br/telefones
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Espaços de alimentação

• Os locais como restaurantes, cantinas e lanchonetes devem fornecer 
   alimentos como sanduíches e marmitex, que possam se consumidos em 
   espaços livres. 

• Em todas as unidades de venda de alimentos, como cantinas e restaurantes, 
   será  proibida a venda de produtos em regime de self-service. 

• Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, com cartões ou por 
   celular, evitando a manipulação de notas e moedas. 

Transporte intercampi 

• O transporte intercampi voltará a funcionar normalmente a partir do dia 29 
de novembro (segunda-feira), seguindo a dinâmica anterior a pandemia.

• Confira os horários em:

http://www.prefe.ufu.br/acontece/2019/03/acompanhe-aqui-os-horarios-do-
intercampi 

  Ou  no Aplicativo UFU Mobile. O aplicativo pode ser baixado para dispositivos 
  com sistema operacional  Android  e  IOS,  respectivamente  na  Play  Store  e 
  App Store nos seguintes links:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufu.cti.apps.mobile&hl=pt_BR 

https://apps.apple.com/br/app/ufu-mobile/id1215785309  

http://www.prefe.ufu.br/acontece/2019/03/acompanhe-aqui-os-horarios-do-intercampi 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufu.cti.apps.mobile&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/ufu-mobile/id1215785309  
http://www.prefe.ufu.br/acontece/2019/03/acompanhe-aqui-os-horarios-do-intercampi 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufu.cti.apps.mobile&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/ufu-mobile/id1215785309  


Atenção! 

Ambientes que estarão fechados:

                                      • Restaurante Universitário  
                         • Espaço de estudos das bibliotecas


