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I. APRESENTAÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Plano de Biossegurança do Instituto de Química (INQUI) da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) contém ações, estratégias e procedimentos de 

biossegurança necessários para a prevenção à saúde dos servidores e alunos em 

decorrência da Pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), conforme 

orientações contidas no Plano de Biossegurança da UFMS (PBio-UFMS) (Resolução 

CD/UFMS nº 37, de 29 de abril de 2020). 

A atualização semanal dos níveis de risco para o enquadramento das etapas de 

probabilidade de disseminação por COVID-19 (etapas I a III) é de responsabilidade 

exclusiva do Comitê Operativo de Emergência da UFMS (COE-UFMS), conforme 

explicitado no item 7 do PBio-UFMS e na Nota Técnica Nº 1 - Procedimento Operacional 

Padrão (POP) - COE/CNP/COMIS. Nesse sentido, aqui estão apresentadas as medidas 

a serem adotadas no INQUI para cada etapa prevista de probabilidade de disseminação 

da COVID-19. 

A utilização de máscaras é obrigatória aos estudantes, servidores e prestadores 

de serviço, sob sua inteira responsabilidade, em todos os setores do INQUI/UFMS nas 

etapas I e II de probabilidade de disseminação do COVID-19, e recomendável para etapa 

III. É recomendado o uso de máscaras de diferentes materiais (pano com dupla ou tripla 

camada, cirúrgicas descartáveis ou com filtro), conforme orientações da OMS e do 

Ministério da Saúde. 

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 no INQUI/UFMS, tais como: 

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

e nas dependências da UFMS; 

• 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 (Vide orientações na Figura 1); 

• 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); 
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• Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar; 

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

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

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

• Utilizar adequadamente a máscara, cobrindo boca e nariz, 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/estudo, guardar os objetos pessoais em local 

adequado e lavar as mãos com água e sabão; 

• Higienizar mesa, cadeira, telefone, monitor e teclado, e qualquer outra 

superfície de contato contínuo; 

• Aplicar álcool a 70% nos puxadores das portas a cada duas (2) horas. 
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Figura 1: Técnicas de higienização das mãos. A) por lavagem das mãos e B) através 
do uso de antisséptico. (Fonte das imagens: Ministério da Saúde, blog da saúde. 
Acesso em 11/05/2020) 

 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS SETORES DO INQUI  

O INQUI dispõe dos seguintes setores de atendimento interno: salas de aula, 

laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, secretarias de atendimento aos discentes 

(Graduação e Pós-graduação), salas de estudos para alunos de graduação e pós-

graduação, salas dos docentes, da direção e da coordenação. Cada um destes setores 

funcionará de acordo com normas e ações estabelecidas no item 3, a seguir. 

A) B)
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 Quanto ao atendimento externo, o INQUI possui as seguintes áreas: sala do 

grupo Arandú e 1 laboratório de apoio aos projetos de extensão (LEP-5). Para o 

atendimento externo nestes setores, o retorno às atividades será liberado  somente na 

etapa de baixa probabilidade de disseminação da Covid-19, conforme classificação 

descrita no item 7 do Plano de Biossegurança da UFMS (PBio-UFMS), seguindo as 

normas de distanciamento social e os percentuais de ocupação dos setores, conforme 

explicitado na Tabela 5. A recomendação no caso de atendimento ao público externo na 

própria UFMS, quando for possível o retorno das atividades, é trabalhar com 

agendamento espaçado (2m2, no mínimo), solicitar a utilização máscara de proteção a 

todos e orientar para que o público não compareça em caso de sintomas. 

 

2. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO INQUI EM CADA ETAPA DE 

DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 

2.1. Orientações para procedimentos de entrada/saída de servidores, alunos e 

prestadores de serviço e de higienização pessoal para a permanência no 

INQUI/UFMS 

As orientações para a entrada, saída e permanência de alunos e servidores nas 

dependências do INQUI/UFMS estão sumarizadas na Tabela 1. Para todas as etapas, 

as medidas de distanciamento social de no mínimo 2m deverá ser adotada. 

Tabela 1: Orientações gerais aos servidores, alunos e prestadores de serviço para 

entrada, saída e permanência nas dependências do INQUI/UFMS 

Atividades/Etapa 

Probabilidade de 

disseminação por 

COVID-19 

Etapa I  

Alta 

Etapa II  

Moderada 

Etapa III  

Baixa 

Uso de máscara 

Compulsório 

(desde a entrada na 

Unidade) 

Compulsório 

(desde a entrada na 

Unidade) 

Opcional, embora 

recomendável 

Ao chegar na 

Unidade 

Realizar a 

higienização das 

mãos com água e 

sabão (conforme 

recomendação da 

Figura 1) e 

complementação 

Realizar a 

higienização das 

mãos com água e 

sabão (conforme 

recomendação da 

Figura 1) e 

complementação 

Realizar a 

higienização das 

mãos com água e 

sabão (conforme 

recomendação da 

Figura 1 e 

complementação 
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com álcool gel após 

a saída do banheiro 

com álcool gel após 

a saída do banheiro 

com álcool gel após 

a saída do banheiro 

Utilização de EPI’s 

(além da máscara) 

- Obrigatório o uso 

de luvas para a 

colaboração com a 

limpeza do 

ambiente de 

trabalho/estudo; 

- Utilizar 

jaleco/guarda-pó 

excepcionalmente 

nas atividades de 

laboratório 

- Obrigatório o uso 

de luvas para a 

colaboração com a 

limpeza do 

ambiente de 

trabalho/estudo; 

- Utilizar 

jaleco/guarda-pó 

excepcionalmente 

nas atividades de 

laboratório 

- É recomendável o 

uso de luvas para a 

colaboração com a 

limpeza do 

ambiente de 

trabalho/estudo; 

- Utilizar 

jaleco/guarda-pó 

excepcionalmente 

nas atividades de 

laboratório 

Saída da Unidade 

Realizar novamente 

a higienização das 

mãos e retirar 

qualquer EPI 

utilizado nas 

dependências da 

Unidade (com 

exceção da 

máscara) 

Realizar novamente 

a higienização das 

mãos e retirar 

qualquer EPI 

utilizado nas 

dependências da 

Unidade (com 

exceção da 

máscara) 

Realizar novamente 

a higienização das 

mãos e retirar 

qualquer EPI 

utilizado nas 

dependências da 

Unidade (com 

exceção da 

máscara) 

Alimentação fora 

de ambientes 

adequados 

Proibido em todas as etapas 

Uso de ar 

condicionado 
Seguir recomendação para cada setor (Tabelas 3, 4 e 5) 

Aferição da 

temperatura 

Obrigatória somente em casos de indicativo de sintomas ou de 

aglomeração de mais de 30 pessoas em espaços fechados, com 

agendamento prévio (Por ex, em eventos, quando autorizado na 

etapa III) 

Higienização das 

salas de aula 

Sem atividade presencial. 

Quando do retorno, limpeza com alta regularidade (ao menos 1 

vez ao dia) 

Higienização dos 

laboratórios de 

ensino e pesquisa 

Sem aula experimental presencial. Para os laboratórios de 

pesquisa, limpeza diária pela equipe terceirizada e limpeza 

detalhada frequente de portas, mesas e materiais sob 

responsabilidade de cada usuário (realizada sempre antes e 

após a sua utilização)  
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Higienização das 

secretarias, salas 

de estudo, dos 

professores e 

direção 

Sob responsabilidade de cada usuário e deverá ser realizada 

sempre antes e após a sua utilização 

 

2.2. Orientações à empresa prestadora de serviços de limpeza  

É de responsabilidade da empresa prestadora de serviços de limpeza as 

atividades de limpeza bruta, como por exemplo chão, banheiros, carteiras de salas de 

aula. A limpeza de chão e banheiros deverá ser realizada com hipoclorito de sódio 3%. 

Os laboratórios de ensino e pesquisa e salas de aulas deverão ser limpos ao menos 1 

vez ao dia, quando do retorno das atividades. Os banheiros deverão ser limpos repetidas 

vezes ao dia utilizando-se solução de hipoclorito de sódio 3% no chão e vasos sanitários, 

seguidos de higienização com álcool 70º ou solução de hipoclorito de sódio 0,5% das 

maçanetas, pias e torneiras. 

 

2.3. Orientações de limpeza e higienização de áreas comuns e de equipamentos 

realizadas pela comunidade do INQUI/UFMS  

É de toda a comunidade do INQUI/UFMS (servidores técnicos, docentes e 

alunos) a responsabilidade pela limpeza detalhada de ambientes específicos de 

trabalho/estudo, em qualquer uma das etapas previstas de disseminação do COVID-19, 

sempre antes e após a sua utilização. Dentre as atividades de limpeza detalhada para 

controle e prevenção, pode-se destacar: limpeza de maçanetas, mesas, cadeiras, 

computadores, telefones e equipamentos.  

Para a efetiva realização desta limpeza detalhada, a Comissão Local de 

Biossegurança do INQUI atribui como responsabilidade para os laboratórios de pesquisa, 

os docentes responsáveis e os técnicos e alunos integrantes do grupo de pesquisa; para 

os laboratórios de ensino, os servidores técnicos de laboratório, sempre após cada aula 

experimental (incluindo desinfecção das bancadas e banquetas); e para as salas de aula, 

a equipe terceirizada de prestação de serviços de limpeza da UFMS. A higienização 

específica dos materiais utilizados nas salas de estudo dos alunos, salas dos docentes, 

secretarias, coordenação e direção ficam sob responsabilidade de cada usuário e deverá 

ser realizada sempre antes e após a sua utilização.  
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3. AÇÕES PREVISTAS NOS SETORES DO INQUI PARA CADA ETAPA DE 

DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 

Em resposta à urgente necessidade de medidas de controle e prevenção contra 

a pandemia por COVID-19, os critérios para retorno presencial e escalonamento das 

atividades do INQUI devem seguir a ordem de prioridade: 

1. Atendimento ao público interno da UFMS; 

2. Atividades de pesquisa; 

3. Atividades de extensão com atendimento ao público externo; 

4. Aulas de laboratório de disciplinas experimentais; 

5. Aulas presenciais. 

 

O detalhamento das ações prevê a adoção das seguintes medidas, para cada 

um dos setores da Unidade. 

 

3.1. Atividades de Ensino  

O INQUI recomenda a realização das atividades de Ensino das disciplinas 

teóricas através do ensino emergencial remoto com o uso de ferramentas de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) em todas as etapas de disseminação da COVID-

19. Os docentes deverão disponibilizar aos alunos as aulas e o material que julgarem 

necessários. O meio de controle de frequência ficará a critério do docente. As avaliações 

nas disciplinas teóricas não serão permitidas de forma presencial nas etapas I a III. 

As disciplinas experimentais dos cursos de Química (Licenciatura e 

Bacharelado) e da Engenharia Química serão parcialmente ministradas remotamente em 

todas as etapas de disseminação por COVID-19. Todavia, parte da carga horária 

experimental deverá ser realizada presencialmente em laboratório, uma vez que são 

atividades necessariamente práticas essenciais à formação dos alunos. De acordo com 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química e Resolução CNE/CES Nº 

8, de 11 de março de 2002, que estabelece as diretrizes curriculares para os cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Química, são consideradas essenciais aulas de 

laboratório para o desenvolvimento pleno das competências e habilidades dos alunos:  

“2.1 Bacharel em Química: Com relação à formação pessoal · Possuir conhecimento 
sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das técnicas básicas de 
utilização de laboratórios e equipamentos necessários para garantir a qualidade dos 
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serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de modo a ajustar-
se à dinâmica do mercado de trabalho. 

- Saber atuar em laboratório químico e selecionar, comprar e manusear equipamentos 
e reagentes. 

- Possuir conhecimentos relativos ao planejamento e à instalação de laboratórios 
químicos. 

- Saber adotar os procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos 
acidentes mais comuns em laboratórios químicos. 

2.2 Licenciado em Química: Com relação à formação pessoal · Possuir conhecimento 
sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das técnicas básicas de 
utilização de laboratórios, bem como dos procedimentos necessários de primeiros 
socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em laboratórios de Química. 

-Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Química como 
recurso didático. 

- Atuar no magistério, em nível de ensino fundamental e médio, de acordo com a 
legislação específica, utilizando metodologia de ensino variada, contribuir para o 
desenvolvimento intelectual dos estudantes e para despertar o interesse científico em 
adolescentes; organizar e usar laboratórios de Química; escrever e analisar 
criticamente livros didáticos e paradidáticos e indicar bibliografia para o ensino de 
Química; analisar e elaborar programas para esses níveis de ensino.” 

 

Desse modo, a finalização das disciplinas experimentais para os cursos de 

Química e Engenharia Química se dará somente quando for possível retornar as aulas 

experimentais. 

Para as atividades de estágio supervisionado em cada um dos cursos oferecidos 

pelo INQUI, bem como os trabalhos de conclusão de curso (TCC) ou Investigação e 

Prática de ensino em Química I e II devem-se buscar alternativas para a realização 

remota, sempre que possível. As sugestões de alternativas da Comissão Local de 

Biossegurança, juntamente com a previsão das demais ações para as atividades de 

Ensino em cada etapa estão contidas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Orientações para as atividades de Ensino no INQUI/UFMS para o 1º e 2º 

semestres/2020. 

Atividades/Etapa 

Probabilidade de 

disseminação por COVID-

19 

Etapa I 

Alta 

Etapa II 

Moderada 

Etapa III 

Baixa 

Disciplinas teóricas 

(2020-1): Graduação e 

Pós-graduação 

Finalização 

remota via TICs 

Finalização 

remota via 

TICs 

Finalização remota 

via TICs 

Disciplinas teóricas 

(2020-2): Graduação e 

Pós-graduação 

Remota via TICs Remota via 

TICs 

Remota via TICs  

Disciplinas experimentais 

(2020-1 e 2020-2): 

Graduação e Pós-

graduação 

- Permissão de 

substituição 

parcial da carga 

horária por ensino 

remoto. 

- Aguardar o 

retorno completo 

das atividades 

presenciais (risco 

inexistente) para 

a realização de 

experimentos em 

laboratório. 

- Permissão 

de 

substituição 

parcial de 

carga horária 

por ensino 

remoto. 

- Aguardar o 

retorno 

completo das 

atividades 

presenciais 

(risco 

inexistente) 

para a 

realização de 

experimentos 

em 

laboratório. 

Aguardar o retorno 

completo das 

atividades 

presenciais (risco 

inexistente) 

Estágios 

Supervisionados e TCC 

(Curso Química 

Licenciatura) 

Permitir alternativas para estágio e TCC em todas as 

etapas de disseminação por COVID-10 até 

dezembro/2020, tais como: 

- Preparar de material didático para ensino remoto e 

auxiliar professores do Ensino Médio com aulas de 

ensino remoto para o Estágio Obrigatório II; 

- A regência poderá ser realizada por meio de 

videoaulas disponibilizadas aos alunos do Ensino 
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Médio e/ou aulas via ferramentas online (p. e. Google 

Meet) (Estágio Obrigatório IV) 

Estágios 

Supervisionados 

(obrigatório e não 

obrigatório) e TCC (Curso 

Química Bacharelado) 

Orientar os alunos para postergar as atividades de 

estágios, sempre que possível.  

Para os alunos formandos, permitir a substituição 

parcial da carga horária por ensino remoto. Alternativas 

para condução do estágio (de forma parcial) em todas 

as etapas de disseminação por COVID-10 até 

dezembro/2020, tais como: (i) técnicas para redação de 

relatórios técnicos, (ii) elaboração de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP), (iii) discussão de boas 

práticas de laboratório (BPL), (iv) sistema de gestão de 

qualidade, (v) discussão sobre a norma ISSO 17025.  

Estágio obrigatório realizados em laboratório de 

pesquisa da UFMS será permitido na etapa III (baixo 

risco), desde que atendido o escalonamento e a 

ocupação máxima autorizada para a etapa. 

Estágio obrigatório e não obrigatório em empresas 

ficam a critério da oferta de vagas e pelas medidas de 

biossegurança apresentada pela empresa ofertante de 

vaga. 

O estágio poderá ser iniciado somente após a 

aprovação do termo de compromisso e plano de 

estágio pela Comissão de Estágio (COE) do curso. 

 

Orientar os alunos para postergar o TCC. Para os 

alunos formandos, permitir o desenvolvimento dos 

trabalhos teóricos de revisão da literatura caso não 

tenham dados experimentais concluídos.  

Estágios 

Supervisionados e TCC 

(Curso Engenharia 

Química) 

Orientar os alunos para postergar as atividades de 

estágios e TCC, sempre que possível, uma vez que é 

um curso novo e os alunos estão ainda no 3º semestre. 

Estágio obrigatório e não obrigatório em empresas 

ficam a critério da oferta de vagas e pelas medidas de 

biossegurança apresentada pela empresa ofertante de 

vaga. 

O estágio poderá ser iniciado somente após a 

aprovação do termo de compromisso e plano de 

estágio pela Comissão de Estágio (COE) do curso. 
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Uso de ar condicionado 

em salas de aula e 

laboratórios de ensino 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se 

aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Ocupação das Salas de 

aula da Unidade XI (1-10) 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se 

aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Ocupação das Salas de 

aula (prédio da Adm) 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se 

aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Ocupação dos 

laboratórios de ensino 

(LE1, LE2, LE3 e LE4) 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se 

aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Ocupação das salas de 

estudos dos alunos da 

Graduação e Pós-

graduação 

Proibida Proibida Não se aplica 

(proibição de 

atividade 

presencial) 

Regime especial aos 

alunos dos grupos de 

risco ou àqueles 

responsáveis, somente a 

um deles, por crianças 

em idade escolar e com 

aulas suspensas. 

Atendido, já que 

não haverá aulas 

presencial na 

referida etapa.  

Atendido, já 

que não 

haverá aulas 

presencial na 

referida 

etapa. 

Atendido, já que 

não haverá aulas 

presencial na 

referida etapa. 

Atividades do Grupo 

PET-Química 

Sem atividade 

presencial 

Sem 

atividade 

presencial 

Retorno presencial 

com as devidas 

precauções 
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3.2. Atividades Administrativas  

As orientações para a realização das atividades administrativas para cada etapa 

de disseminação por COVID-19 estão apresentadas na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Orientações para as atividades administrativas no INQUI/UFMS para o 1º e 2º 

semestres/2020. 

Atividades/Etapa 

Probabilidade de 

disseminação por 

COVID-19 

Etapa I 

Alta 

Etapa II 

Moderada 

Etapa III 

Baixa 

Registro de 

frequência 

Registrar a frequência por meio do sistema de Registro Mensal 

de Ocorrências (RMO), em seu computador de trabalho, 

mesmo quando do retorno das atividades presenciais 

Reuniões de 

Conselho INQUI, 

Colegiados, 

Comissões, etc 

Remota via TICs Remota via TICs Preferencialmente 

remota, via TICs. 

Em caso de 

presencial, atenção 

especial ao 

distanciamento de 

no mínimo 2m. 

Atendimento 

interno 

(secretarias 

acadêmicas, 

coordenações e 

direção) 

Remota via TICs Remota, 

preferencialmente. 

Em caso de 

atendimento 

presencial 

essencial, somente 

com agendamento 

prévio. 

Com agendamento 

prévio por e-mail ou 

telefone 

Ocupação das 

salas de docentes 

Não se aplica 

(atividade remota 

compulsória) 

Atividade remota, 

sempre que 

possível; 

Permissão, com 

escalonamento 

(revezamento) 
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Permissão, com 

escalonamento 

(revezamento) 

Ocupação das 

secretarias 

administrativa e 

acadêmicas 

(Graduação e Pós-

graduação)  

Não se aplica 

(atividade remota 

compulsória) 

Permitir 

escalonamento dos 

servidores para que 

haja no máximo 1 

funcionário por 

turno (Respeitada a 

condição do grupo 

de risco, item 4, 

deste documento) 

Permitir 

escalonamento dos 

servidores para que 

haja no máximo 2 

funcionários por 

turno 

Ocupação da sala 

de Coordenação 

Não se aplica 

(atividade remota 

compulsória) 

- Atividade remota, 

sempre que 

possível; 

- Revezamento dos 

coordenadores de 

curso 

Revezamento dos 

coordenadores de 

curso 

Uso de ar 

condicionado nos 

setores 

administrativos 

Proibido 

(obrigatória a 

abertura de portas 

e janelas) 

Somente em 

casos extremos e 

se houver somente 

1 servidor no local. 

Optar por abrir 

as janelas 

Em caso de 

necessidade, optar 

por abrir as janelas 

 

 

3.3. Atividades de Pesquisa  

As atividades de pesquisa poderão ser realizadas remotamente, sempre que 

possível. Para as atividades experimentais essencialmente presenciais, é importante 

atender o escalonamento para atendimento à ocupação máxima permitida dos 

laboratórios de pesquisa. Para as orientações, consultar Tabela 4 abaixo. Disponibilizar 

um frasco com álcool gel ou borrifador por aluno. 
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Tabela 4: Orientações para as atividades de Pesquisa no INQUI/UFMS para cada etapa 

de disseminação do COVID-19. 

Atividades/Etapa 

Probabilidade de 

disseminação por 

COVID-19 

Etapa I 

Alta 

Etapa II 

Moderada 

Etapa III 

Baixa 

Presença de 

alunos de Pós-

graduação para as 

atividades 

experimentais nos 

Laboratórios de 

Pesquisa 

Proibido  Permitido, desde 

que atendido o 

escalonamento e a 

ocupação máxima 

autorizada para a 

etapa 

Permitido, desde 

que atendida o 

escalonamento e 

ocupação máxima 

autorizada para a 

etapa 

Presença de 

alunos de 

Iniciação 

Científica para as 

atividades 

experimentais nos 

Laboratórios de 

Pesquisa + PET 

Proibido  Proibido Permitido, desde 

que atendida o 

escalonamento e 

ocupação máxima 

autorizada para a 

etapa 

Ocupação dos 

Laboratórios de 

ensino/pesquisa  

Não se aplica 

(Proibido para a 

etapa) 

50% de ocupação 70% de ocupação 

Funcionamento 

dos Laboratórios 

Multiusuários  

Proibida 

(Exceção*: 

Manutenção 

obrigatória para 

recarga dos 

líquidos 

criogênicos, He e 

N2)  

Funcionamento em 

escala reduzida 

(até 50%) e 

revezamento de 

usuários e técnicos 

(Exceção*: 

Manutenção 

obrigatório para 

recarga dos 

líquidos 

criogênicos, He e 

N2)  

Funcionamento em 

escala reduzida 

(70%) e 

revezamento de 

usuários e técnicos 

(Exceção*: 

Manutenção 

obrigatório para 

recarga dos 

líquidos 

criogênicos, He e 

N2)   

Funcionamento 

dos Laboratório 

de Combustíveis 

Permitido de 

acordo com a 

norma de 

Permitido de 

acordo com a 

Permitido de 

acordo com a 
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 - LabCom  biossegurança e 

escala 

norma de 

biossegurança 

norma de 

biossegurança 

Uso de ar 

condicionado nos 

setores de 

pesquisa  

Proibido 

(obrigatória a 

abertura de portas 

e janelas – 

exceção aos 

laboratórios de 

pesquisa cujo 

funcionamento dos 

equipamentos 

depende do 

controle de 

temperatura) 

Somente em casos 

extremos. Optar 

por abrir as janelas. 

(Exceção aos 

laboratórios de 

pesquisa cujo 

funcionamento dos 

equipamentos 

depende do 

controle de 

temperatura) 

Em caso de 

necessidade. Optar 

por abrir as janelas. 

(Exceção aos 

laboratórios de 

pesquisa cujo 

funcionamento dos 

equipamentos 

depende do 

controle de 

temperatura) 

Bancas de 

avaliação de TCC, 

Mestrado, 

Doutorado 

Remoto, 

compulsoriamente 

Remoto, 

compulsoriamente 

Remoto, sempre 

que possível 

* Os equipamentos de Ressonância Magnética Nuclear alocados no INQUI exigem 

recarga semanal de N2 líquido e a cada 3 meses, aproximadamente, de He líquido. Essa 

é uma atividade presencial essencial, com riscos à perda de magnetização dos 

equipamentos se não atendida. 
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3.4. Atividades de Extensão  

As orientações para a realização das atividades de Extensão para cada etapa 

de disseminação por COVID-19 estão apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Orientações para as atividades de Extensão no INQUI/UFMS para o 1º e 2º 

semestres/2020. 

Atividades/Etapa 

Probabilidade de 

disseminação por 

COVID-19 

Etapa I 

Alta 

Etapa II 

Moderada 

Etapa III 

Baixa 

Atendimento 

externo nas 

atividades de 

extensão do 

grupo Arandú 

Proibido Proibido Proibido  

Ocupação da sala 

do grupo Arandú 

e laboratórios 

para atividades de 

extensão 

Não se aplica 

(proibida para a 

etapa) 

Não se aplica 

(proibida para a 

etapa) 

Não se aplica 

(proibida para a 

etapa) 

 

 

3.5. Eventos  

A realização de eventos, tais como a Semana da Química, fica permitida 

somente via TIC’s (realização remota) nas 3 etapas de disseminação da COVID-19.  

 

 

4. AVALIAÇÃO DO GRUPO DE RISCO: AÇÕES PREVISTAS 

A definição do grupo de risco está contida nos incisos ‘a’ a ‘d’ do item 5 do Plano 

de Biossegurança da UFMS. O INQUI adotará medidas específicas para servidores e 

alunos do grupo de risco. 
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4.1. Servidores técnicos e docentes do grupo de risco  

 O trabalho remoto para o servidor do grupo de risco é compulsório na etapa I e 

recomendável nas etapas II e III. O mesmo é válido para servidor como único 

responsável por criança em idade escolar sem aulas e que resida com pessoa do grupo 

de risco. 

Quando do retorno presencial (etapa III), é importante que os servidores do 

grupo de risco sejam inseridos no revezamento para a ocupação dos setores, para a 

minimização da exposição ao risco. 

 

4.2. Alunos do grupo de risco (graduação e pós-graduação) 

Aos alunos do grupo de risco ou único responsável por criança em idade escolar 

sem aulas serão assegurados o direito de regime especial, conforme explicitado na 

Tabela 2.  

 

5. PREVISÃO DE COMPRAS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À 

BIOSSEGURANÇA DA COMUNIDADE DO INQUI/UFMS NO 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR COVID-19 

5.1. Aquisição de Materiais: listagem e quantitativo  

Seguem os materiais necessários para a implementação do Plano de 

Biossegurança do INQUI/UFMS (Tabelas 6 e 7), baseado no Anexo II do Plano de 

Biossegurança da UFMS. *Valores previstos com base no número de laboratórios e salas 

– no entanto, esses valores podem variar e devem ser reavaliados periodicamente, para 

chegar ao mais próximo das necessidades reais.   
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Tabela 6: Quantitativo dos itens de material de higiene, limpeza e desinfecção para o 

INQUI/UFMS até dezembro de 2020. 

Descrição do produto Unidades 

Álcool 70º (1 L)  250L 

Álcool gel 70º (1L) e/ou álcool glicerinado 70º) 250L 

Álcool isopropílico para limpeza de 

equipamentos 

20L 

Frascos plástico de 500 mL com borrifador  500 

Hipoclorito de sódio 3% (1L) 50L 

Sabonete líquido (1L) 100L 

Panos descartáveis 28cm x 300m 300 

Sacos para lixo 100L (100 unid.)  50 

Papel Toalha Interfolha 20,5x22cm 2 Dobras 

(1250) 

100 

Fita zebrada (amarela e preta) de demarcação 

(para interdição de locais) 

10 

Torneiras para substituição no bebedouro 10 

 

Tabela 7: Quantitativo dos EPI’s para o INQUI/UFMS até dezembro de 2020. 

Descrição do produto Unidades 

Jaleco descartável manga longa com punho   50 

Máscara de Pano 200 

Máscara Cirúrgica Tripla (50 unid.)  10 

Máscara Kf94/pff2/n95 (10 unid.)  50 

Óculos de proteção  50 

Luva de Procedimento Látex com Pó com 100 unid. 

(tam XP) 

5 

Luva de Procedimento Látex com Pó com 100 unid. 

(tam P)  

5 

Luva de Procedimento Látex com Pó com 100 unid. 

(tam M)  

15 

Luva de Procedimento Látex com Pó com 100 unid. 

(tam G)  

15 

Luvas nitrílicas cx. c/100 unid. (tam XP)  5 

Luvas nitrílicas cx. c/100 unid. (tam P)  15 

Luvas nitrílicas cx. c/100unid.  (tam M)  15 

Luvas nitrílicas cx. c/100 unid. (tam G)  5 

Termômetro Digital Laser Infravermelho Multifuncional 4 
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5.2. Estratégias de distribuição dos materiais aos setores do INQUI/UFMS  

A distribuição dos materiais para a implementação e o funcionamento das 

normas de biossegurança estão sumarizadas na Tabela 8. 

O retorno de atividades presenciais essenciais, autorizadas pelo Plano de 

Biossegurança do INQUI, está condicionado a aquisição e disponibilidade de EPI’s, 

materiais de higienização das mãos e dos ambientes para todos os envolvidos, e 

organização dos ambientes para o desenvolvimento de tais atividades. 

 

Tabela 7: Estratégias para a distribuição dos materiais aos setores do INQUI/UFMS para 

a implementação dos procedimentos de biossegurança frente à pandemia por COVID-

19. 

Item Estratégias de distribuição em todas 
as etapas 

Materiais 

Álcool 70º líquido - Disponibilização aos laboratórios de 
ensino, pesquisa, extensão e salas de 
aula para a limpeza detalhada do local  

Álcool gel 70º  - Disponibilização nas saídas dos 
banheiros, próximo aos bebedouros, 
copas, entradas das salas de aula e 
secretarias acadêmicas e um recipiente 
em cada laboratório de ensino e pesquisa 

Hipoclorito de sódio 3% - Disponibilização à equipe de  
prestadores de serviço de limpeza e 
laboratório de ensino, pesquisa e 
extensão 

Sabonete líquido - Disponibilização à equipe de 
prestadores de serviço de limpeza e 
laboratório de ensino, pesquisa e 
extensão 

Panos descartáveis 28cm x 300m - Disponibilização à equipe prestadora de 
serviço de limpeza e laboratório de 
ensino, pesquisa e extensão 

Sacos para lixo 100L (100 unid.)  Disponibilização à equipe prestadora de 
serviço de limpeza e laboratório de 
ensino, pesquisa e extensão 

Papel Toalha Interfolha 20,5x22cm 2 
Dobras (1250) 

Disponibilizado nos banheiros e 
laboratórios de ensino 
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Fita zebrada (amarela e preta) de 
demarcação (para interdição de locais) 

Utilização pela CIBIO e servidores 
técnicos administrativos para a interdição 
de locais 

Frasco com borrifador Um por aluno e servidor da Unidade 

  

EPI’s 

Jaleco descartável manga longa com 
punho   

Disponibilização emergencial a 
prestadores de serviço e servidores 

Máscara de Pano Disponibilização aos servidores e alunos 
em situação de vulnerabilidade sócio-
econômica 

Máscara Cirúrgica Tripla (50 unid.)  Disponibilização emergencial a 
prestadores de serviço e servidores 

Máscara Kf94/pff2/n95 (10 unid.)  Disponibilização emergencial a 
servidores 

Óculos de proteção  Disponibilização emergencial a 
servidores e alunos em situação de 
vulnerabilidade sócio-econômica 

Luvas de Procedimento Látex com Pó  Disponibilização a servidores e alunos 
colaboradores em serviços de limpeza 
detalhada dos ambientes 

Luvas nitrílicas  Disponibilização emergencial a 
servidores 

Termômetro Digital Laser Infravermelho 
Multifuncional 

Utilização pelos servidores e alunos do 
INQUI envolvidos em procedimentos de 
aferição de temperatura 

 

 

6. AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E DE SUPORTE 

 

O INQUI adotará as seguintes medidas para integrar e dar suporte: 

 

1) Divulgar à toda a comunidade acadêmica do INQUI o presente Plano de 

Biossegurança local e a atualização do quadro epidemiológico semanalmente repassado 

pelo COE/UFMS. Essa divulgação se dará por meio de envio do documento via e-mail, 

SISCAD (para os alunos) e via SEI (para os servidores), disponibilização no site do 

INQUI/UFMS, divulgação em murais e instrução aos prestadores de serviços e visitantes.  

 

2) Reforçar com os alunos as medidas de higienização e ocupação dos ônibus de 

transporte coletivo da UFMS (Capi Shuttle) por meio de cartazes em murais. Para isso, 
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será solicitado o auxílio do PET-Química para a conscientização, após aprovação do 

retorno das atividades conforme tabela 2. 

 

3) Entregar um documento, via Direção do INQUI, com recomendações para o 

funcionamento da lanchonete do INQUI com as seguintes instruções para a adoção de 

medidas de prevenção para conter a disseminação da Covid-19: 

a) observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio 

entre elas; 

b) aumentar frequência de higienização de superfícies; e 

c) reforçar com os clientes a importância de consumir os alimentos somente no local.  

 

4) O uso de bebedouros de pressão deverá observar os seguintes critérios: 

a) sinalizar para que não haja ingestão de água diretamente dos bebedouros, de 

forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento; 

b) a retirada de água deverá ser feita por meio de copos e canecas reutilizáveis 

 

5) Disponibilizar álcool gel 70% ou álcool glicerinado para os usuários, em local 

sinalizado, e indicar com informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete 

líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização de mãos. 

 

6) Orientar os responsáveis dos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão para o 

preparo de solução de hipoclorito de sódio 0,5% para a adequada limpeza detalhada dos 

ambientes.  

 

7) Impedir a ocupação de ambientes de uso coletivo de alto risco, tais como mesas 

e bancos da área externa, por meio de colocação de faixas proibitivas. 

 

8) Programar e agendar a necessidade de aferição da temperatura dos usuários em 

situações de aglomeração. 

 


