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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

DIRETRIZES GERAIS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS NO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE
I) Das pessoas

- Identificação de grupo de risco aumentado à saúde para as formas graves da
Covid/comorbidades
Para estudantes, acompanhamento especial e ensino remoto são orientados pela
Prograd; para servidores, trabalho remoto é orientado pela Progepe e Nass
II) Do monitoramento e acompanhamento
- Previsão de orientações de casos suspeitos, contactantes e confirmados que estavam em
atividades presenciais
Antes de sair de casa, os professores, estudantes e técnicos devem verificar algum
sintoma associado à Covid-19, como perda de olfato e paladar, coriza, espirros,
garganta seca e/ou doendo, tosse, coriza, febre ou sensação febril e falta de ar.
É imprescindível a aplicação diária do Questionário de Autoavaliação da Covid-19,
preferencialmente antes do deslocamento até os espaços institucionais e do início das
atividades. https://drive.google.com/file/d/1R2BRsaBW3SZCQiRSdc1r0RMILgq64lkF/
view?usp=sharing
Sinais/sintomas detectados no ambiente institucional, a chefia ou gestor competente deve
comunicar a preocupação acerca da condição de saúde do comunitário. Nestes casos, a
recomendação é orientar a procurar um serviço de saúde e/ou retornar a sua moradia.
Os estudantes e servidores que apresentarem sinais e sintomas de síndrome gripal
(tosse, coriza, febre ou sensação febril, entre outros) devem comunicar à chefia imediata
(caso servidor) ou coordenação do curso e docentes (caso estudante), por meio de
telefone ou e-mail, não devendo dirigir-se à instituição. Recomenda-se, em geral, aos
estudantes manter isolamento por 07 dias para casos leves e moderados com
confirmação, em melhora de sintomas e ausência de febre há pelo menos 24h, salvo
outras recomendações médicas ou atualizações em protocolos sanitários,
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Para os servidores, as orientações do Nass para diversas situações (confirmação,
suspeita
e
contactante)
podem
ser
encontradas
neste
link:
https://drive.google.com/file/d/12KznK4KqPLSvW0R_oWMoOq7VejcD2YFf/view?usp
=sharing
- Triagem para servidores e estudantes da UFPE em atividade presencial com sintomas
da Covid-19
Será necessário preencher formulário solicitando o agendamento, prestando
informações necessárias acerca de atividades no ambiente institucional e
sintomatologia. O agendamento é realizado de acordo com a disponibilidade do serviço.
https://docs.google.com/forms/d/10peOHwTEeRolPSNm49COS_XHfhIqNbh_eWWZxi1sZk/edit?usp=sharing

