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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o plano de retorno 
presencial gradativo das atividades administrativas e 
didáticas nas dependências físicas da Escola de 

Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A EQ-
UFRJ é uma Unidade localizada no Centro de Tecnologia e 
que atualmente conta em seu Corpo Social com 93 
docentes, 59 servidores técnico-administrativos, 1789 
estudantes de graduação e 557 alunos estudantes de pós-
graduação. Em março de 2020 quando a OMS decretou a 
pandemia Covid-19 e a UFRJ instituiu as atividades remotas, a Escola de Química não 
parou. Atuamos em conjunto com outras unidades da UFRJ na produção e distribuição 
de mais de 100 mil litros de álcool 70% para o Complexo Hospitalar da UFRJ, 
participamos dos diversos grupos de trabalho implementados pela Administração 
Central, montamos dois grupos de trabalho (ensino e infraestrutura) para discutir e 
realizar nosso planejamento interno, promovemos mais de 30 eventos online com a 
participação de aproximadamente 5000 pessoas de diversos lugares do Brasil e do 
mundo. As atividades de pesquisa consideradas essenciais foram mantidas com os 
laboratórios em funcionamento seguindo as orientações de biossegurança elaboradas 
pela EQ (http://www.eq.ufrj.br/download/protocolo_lab.pdf) e regulamentadas pela 
Resolução 02/20 da Congregação da Escola de Química. Quando o CEG 
regulamentou as aulas remotas e instituiu o PLE, a EQ reconhecendo a necessidade de 
oferecer oportunidades de ensino aos seus estudantes disponibilizou 3828 vagas em 
109 turmas de disciplinas obrigatórias e eletivas. Com a integração do PLE a 2020.1 
mais 2672 vagas foram oferecidas. Em todo o ensino remoto da EQ nunca houve 
redução no número de vagas nas disciplinas, ao contrário, muitas novas turmas foram 
criadas. Até o final de 2021.1 foram 15431 vagas ofertadas em disciplinas obrigatórias e 
eletivas de forma remota. Um programa de acolhimento especial aos calouros foi 
realizado.  

Visando ficar mais próximos do nosso público externo e interno, reformulamos e 
ampliamos nossa presença nas redes sociais como o Instagram, YouTube, LinkedIn, 
Twitter e FaceBook. As redes sociais da EQ já somam mais de 6.400 inscritos. Apenas 
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no Instagram temos mais de 3 mil seguidores (aumento de mais de 2.400 seguidores 
durante a pandemia), já chegamos a alcançar mais de 60 mil pessoas em um mês, 
além de um alcance médio de 1.500 contas por post, destacando assim o nosso 
alcance na comunicação com a sociedade.   

Agora, com a avanço da vacinação e redução das taxas epidemiológicas na 
cidade do Rio de Janeiro, é chegado o momento do retorno gradual presencial de 
forma a garantir a manutenção das atividades administrativas e didáticas com 
segurança e zelando pela saúde e qualidade de vida de nossos docentes, servidores 
técnico-administrativos e estudantes.   

A Escola de Química vem cumprir a orientação a Administração Central, com 
base no Ofício nº 446/2021 - GR/CHGAB, em função da decisão judicial conforme 
orientado pelo Parecer de força executória n. PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA nº. 
00051/2021/EATE 1 3 5/EN-EDU/PGF/AGU, que determina o retorno das atividades 
didáticas presenciais a partir de 17/11/21 e estabelece a apresentação de um plano 
retomada e as medidas adotadas para a implementação de protocolos sanitários.   

Estão sendo consideradas neste plano de retorno as Fases 4 e 5 estabelecidas 
nas diretrizes para o retorno gradativo presencial na UFRJ. Na Fase 4 há previsão de 
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retorno presencial das atividades didáticas práticas na graduação e na pós-graduação. 
Na Fase 5, objetiva-se o retorno gradativo presencial e escalonado das disciplinas 

teóricas da graduação e da pós-graduação. Para o retorno das atividades de ensino e 
administrativas nos espaços da Escola de Química serão adotados os protocolos 
sanitários de segurança delimitados no Guia de Biossegurança da UFRJ e nos 
documentos de orientação e diretrizes produzidos pelos GTs da UFRJ para COVID-19. 

OBJETIVOS 
Este documento tem por objetivo apresentar o plano de retorno presencial 

gradual nas atividades de ensino na Escola de Química. 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 

PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA 

Medidas coletivas: 

• Organizar as equipes para trabalhar de forma escalonada, com medida de
distanciamento social (1,5 metros entre as pessoas);

• manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente,
e evitar o uso de ar condicionado;

• garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à
COVID-19;

• organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso
individual;

• considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco
estabelecidos de acordo com a Resolução CONSUNI no. 15/2021;
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• priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a
realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial,
optar por ambientes bem ventilados;

• cartazes com orientações sobre higienização correta das mãos, sobre
obrigatoriedade de uso de máscara, transmissão e sintomas da COVID-19, sobre
higienização de equipamentos e utensílios de uso compartilhado (computadores,
equipamentos de laboratório, etc.) e orientação para evitar aglomerações deverão
estar expostos em locais estratégicos.

Medidas individuais: 

• Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade (Decreto da Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro Nº 49692 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe
sobre as medidas de proteção a vida, de caráter excepcional, destinadas ao
enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras providências), de forma a
cobrir a boca e o nariz. O uso da máscara é obrigatório em qualquer ambiente
interno durante todo o tempo de permanência, observando o tempo e condições
recomendadas para troca. Orientar a troca das máscaras a cada 3 horas de uso. Em
alguns ambientes internos da EQ devidamente sinalizados, poderá ser exigido o uso
de máscara PFF2 ou similar, para todos os demais ambientes o uso de máscaras de
pano ou cirúrgicas é aceito.

• evitar tocar olhos, nariz e boca com mãos não higienizadas;

• a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% deve ser
recorrente ao longo do dia;

• seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e
espirros;

• evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;

• respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 m (um metro e meio) entre você e
outra pessoa;
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• não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de
escritórios, livros e afins;

• não comparecer à Unidade com sintomas gripais.

RECOMENDAÇÕES PRIORITÁRIAS GERAIS 
Para retomada das atividades presenciais na EQ com segurança: 

• Colocação de dispenser ou totem com álcool em gel 70%, na entrada da Escola de
Química nos pisos superior e inferior;

• a disponibilização de álcool 70% líquido ou álcool em gel 70% para cada setor
(administrativo e de ensino), através de dispenser (salas de aula, biblioteca,
laboratório de informática, auditórios, laboratórios) ou borrifadores (espaços de
secretarias, departamentos);

• a limpeza periódica em locais utilizados com maior fluxo de pessoas;

• a limpeza intensiva de banheiros (pelo menos uma vez por turno), salas de aula e
laboratórios de ensino;

Áreas comuns (vias de acesso interno, locais de alimentação, diretório acadêmico, 
etc.) 

• Utilizar máscaras. Orientar a troca das máscaras a cada 3 horas de uso;

• disponibilizar dispenser ou frascos com álcool em gel 70%;

• garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5 m (um
metro e meio);

• manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas) e evitar o uso de ar
condicionado;
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• limpar e desinfetar, no mínimo, uma vez por turno, ambientes coletivos e de grande
circulação de pessoas, em especial superfícies que exigem o contato físico de
mãos: maçanetas, corrimão, botoeira de vaso sanitário, torneira, telefone,
mobiliários, cadeiras, interruptores, utensílios, entre outros;

• em postos de trabalhos que exija troca de colaboradores, orientar para que se
proceda com a limpeza e desinfecção a cada revezamento;

• colocação de cartazes com instruções sobre obrigatoriedade do uso de máscaras,
higienização correta das mãos e orientação para evitar aglomerações;

• no uso de bebedouros, deverá se evitar contato direto com a superfície.
Recomenda-se dispenser de álcool gel 70% ao lado dos bebedouros e cartazes com
recomendação de higienização das mãos antes e depois do uso destes, além de
instruções de uso, como, não encostar o bocal do recipiente na torneira do
bebedouro. Avisos para evitar aglomeração na área dos bebedouros também são
recomendados;

• em locais de alimentação as máscaras só devem ser retiradas quando for se
alimentar e ao fim da refeição devem ser recolocadas imediatamente. Deve-se
incentivar a retirada do local tão breve quanto possível, após término da refeição,
evitando a aglomeração.   Orientação de que se evite conversas e diálogos durante
a fila e refeições;

• nas copas e locais de refeição dos departamentos e unidades administrativas evitar
o compartilhamento de talheres e pratos, lavar as mãos antes e após as refeições,
disponibilização de álcool em gel 70%, manter distanciamento (1,5 metro e meio)
entre as pessoas e colocação de cartazes com instruções de higienização e outras
informações pertinentes.

Salas de aula, biblioteca, setores administrativos, laboratórios didáticos e 
auditórios 

• Utilizar máscaras. Orientar a troca das máscaras a cada 3 horas de uso;

• disponibilizar dispenser ou frascos com álcool em gel 70%;
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• garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5 m (um
metro e meio), entre mesas e cadeiras (inclusive nas salas de aula respeitando a
capacidade máxima de ocupação de cada uma delas respeitando a condição de
biossegurança);

• manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas), mantendo o local mais
aberto e arejado possível e evitar o uso de ar condicionado;

• manter a limpeza das salas de aula com higienização das carteiras, cadeiras, mesa,
quadro, maçanetas a cada troca de turma. Colocação de avisos para higienização
antes e depois de fazer uso, de chave da sala e controle remoto, antes da
devolução;

• em postos de trabalhos que exija troca de colaboradores, orientar para que se
proceda com a limpeza e desinfecção a cada revezamento;

• para setores administrativos e laboratório de informática, orientação para
higienização de computadores, impressoras, telefones, equipamentos de uso
individual e utensílios de uso comum com frequência;

• evitar o uso dos auditórios na fase 4 da UFRJ de retomada às atividades presenciais.
A partir da fase 5, sendo possível a utilização do auditório, recomenda-se, além das
recomendações listadas acima, higienização de cadeiras, mesas, equipamentos,
maçanetas. Colocação de avisos para higienização de microfones e chaves do
local, antes de sua devolução;

• colocação de cartazes nas salas de aula, administrativas e auditórios para que seja
evitado aglomerações e com instruções gerais de biossegurança.

Outras recomendações 

• Ao chegar ao domicílio residencial, lavar imediatamente as mãos e retirar a
máscara. Tirar as roupas e as colocar para lavar com os devidos cuidados. Tomar
banho.

• atenção na retirada da máscara para que não aconteça contaminação.
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• higienize objetos pessoais como: chaves, celular, óculos, dentre outros.

• lavar todas as roupas utilizadas (incluindo jaleco e máscara) separadamente,
utilizando água e sabão.

PROCEDIMENTOS PARA MONITORAMENTO DE SINTOMAS E 
CONDUTA PARA CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

Discentes, servidores técnicos-administrativos e docentes com suspeita de 
COVID-19 ou que tiveram contato com pessoas com suspeitas ou diagnóstico 
confirmado nos últimos 14 dias não devem participar de atividades presenciais. O 
professor/coordenador da atividade deverá ser comunicado sobre a suspeita de 
infecção e direcionar para encaminhamento para realização de teste para diagnóstico 
no CTD-COVID-19 (Centro de Triagem e Diagnóstico para COVID-19, localizado no 
bloco N do CCS, Ilha do Fundão − Rio de Janeiro).  

O encaminhamento deverá ser realizado por meio de documento padrão (Anexo 
2 do Guia de Biossegurança da UFRJ), no formato impresso ou digital.  

Caso, por meio de exame próprio, a suspeita de COVID-19 seja confirmada, a 
pessoa deverá notificar a Diretoria da EQ através do e-mail diretoria@eq.ufrj.br. O 
acesso a este e-mail é exclusivo da diretoria da Unidade, e todos os nomes serão 
mantidos em sigilo.  

INDICAÇÕES PARA MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES 
PRESENCIAIS MEDIANTE O RASTREAMENTO DE CASOS E CONTATOS 

O professor/coordenador da atividade deverá SUSPENDER as atividades 
presenciais caso sejam confirmados casos de COVID-19. Para situações onde dois ou 
mais casos sejam confirmados na mesma turma em um intervalo de 25 dias, as aulas 
presenciais serão interrompidas, sendo substituídas por aulas remotas para essa 
turma. O retorno deverá ocorrer após orientação técnica competente da Comissão de 
Biossegurança da EQ. 
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

PESSOAL 

As tabelas 1 e 2 apresentam a previsão do número de pessoas que irá frequentar 
as dependências físicas da Escola de Química durante as fases 4 e 5 para as 
atividades de ensino de graduação. No Anexo estão apresentadas as classificações 
com a previsão do número de discentes por sala de aula graduação e de pós-
graduação.  

Tabela 1 - Número de pessoas nas dependências da Escola de Química durante as fases 4 e 5

Tabela 2 - Número de pessoas nas salas de aula de graduação e laboratórios de ensino da Escola de 
Química durante as fases 4 e 5 calculados pelo aplicativo Espaço Seguro 

Fases Nº de docentes Nº de técnico-administrativos Total

4 21 45 66

5 49 10 59

Total 70 55 125

Finalidade de uso Espaços Fase 4 Fase 5

Laboratório de ensino E 105 10

Laboratório de ensino E 110 18

Laboratório de ensino E 112 18

Laboratório de ensino E 121 12

Laboratório de ensino E 125 6 6

Laboratório de ensino I 124 12 12

Laboratório de ensino I 160 12 12

Laboratório de ensino LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR LADEQ 12

Laboratório de ensino PLANTA PILOTO LADEQ 10

Sala de aula E-114 50 50
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

ESPAÇOS 

SALAS DE AULA 

As atividades de ensino nos espaços físicos da Escola de Química ocorrerão de 
forma gradual a partir de 16/11/21. Nas tabelas 3 e 4 estão listadas as disciplinas que 
serão ministradas de forma presencial com início em 16/11/21 e janeiro/22, 
respectivamente. As demais disciplinas sob responsabilidade da Escola de Química 
serão oferecidas de forma híbrida com o retorno gradual durante o período de 2021.2 
para a graduação e 2021.3 para a pós-graduação.  

Sala de aula E-116 12 12

Sala de aula E-118 18 18

Sala de aula E-120 23 23

Sala de aula E-124 20 20

Sala de aula E-126 19 19

Sala de aula E-129 20 20

Sala de aula E-131 17 17

Sala de aula E-215/E-217 47 47

Sala de aula E-216/E-218 36 36

Sala de aula E-219/E-221 52 52

Sala de aula E-220/E-222 33 33

Sala de aula I-119 22 22

Sala de aula I-223 20 20
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O mapa das salas virtuais para as disciplinas da graduação que serão ministradas de 
forma híbrida estão disponíveis no site da EQ no link a seguir: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OussvWBtff5W7CKeBHUDWkGgaWJXaDv_/
edit#gid=1438094912 

Tabela 3 - Disciplinas presenciais ou híbridas com previsão de início presencial a partir de 16/11/21 

DISCIPLINA E TURMA HORÁRIO
SALA 

PRESENCIAL
EQO 076 - PROC GÁS NATURAL EQA SEG 13-16 H E-124
EQO 078 - INTROD REFINO PETROL. 
EQA

TER 13-16 H E-124

EQB473- FUND ENG BIOQUIM EXP QUA 09-12H LAB 121

EQB 591- ANÁLISE SENSORIAL -EAA QUA 08-12H E-131

EQB 066- PRINC IND ALIMENTOS - EAA SEX 08-12 H E-129

EQE 359- TERMODINÂMICA I- EQB TER E QUI 08-10 H E-124
EQE364- CINETICA QUIM E REATORES- 
EQB

QUA E SEX 08-10 H E-124

EQE 359- TERMODINÂMICA I- EQG TER E QUI 15-17 H E-221
EQE 595-MOD E SIMUL. MOLECULAR - 
EBA

TER 09-12 H E-131

EQI 472- PROC INORG EXP - EQF 

EQI 472- PROC INORG EXP - EQG

SEX 08-12 H 

SEX 13-16 H

I-124 

I-124
EQB363- MICROB NA IND DE 
ALIMENTOS - EAA

TER E QUI 08-10 H E-118

EQB597 HIG SEG LEG NA IND ALIM-EAA TER 10-12 H E-120

EQE 476- TRANSF MASSA - EQG QUA E SEX 13-14:30 H E-120

EQE 441 OPERAÇÕES UNIT BIO - EBA TER 10-12 H E-116
EQE 358 MÉTOD. NUM APLICADOS - 
EQA

QUA E SEX 08-10 H E-217

EQI 473 ELETROQUÍMICA APLICADA - 
QIA

QUI 10-12 H I-124

EQI 365-CIENCIAS DOS MATERIAIS - 
EQA

SE E QUA - 10-12 H E-114
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Tabela 4 - Disciplinas híbridas com previsão de início presencial a partir de janeiro de 2021 

EQE476- TRANSF. MASSA – EQA. Modo 
(remoto+presencial)

SE E QUA 08-09:30H E-221

EQB706 - ENZIMOLOGIA APLICADA - 
Pós-graduação. Modo 
(remoto+presencial)

QUA 09-12H E-213

EQE720 - PLANEJAMENTO E ANÁLISE 
ESTATÍSTICA DE DADOS - Pós-
graduação. Modo (remoto+presencial)

SEG 09-12H I-224

EQI703 - REÚSO DE ÁGUAS E 
EFLUENTES INDUSTRIAIS - Pós-
graduação.  Modo (remoto+presencial)

QUI 10-13 H E-213

EQI711 - PROCESSOS OXIDATIVOS 
AVANÇADOS APLICADOS AO 
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTE - 
Pós-graduação. Modo 
(remoto+presencial)

SEX 13-16 H E-213

DISCIPLINA E TURMA HORÁRIO
SALA 

PRESENCIAL
EQB 365- BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL-
EBA

SE E QUI 10-12 H E-120

EQW 471 - INTROD IND QUIM ENG PROC- 
EP

SEG 15-18 H E-221

EQW 042- FORM IND BRASIL - EQN SEG 18-20 H E-114

EQI 071 MINERALOGIA IND E ENERG - EQN SEG 18-21 H E-116

EQE476- TRANSF. MASSA - EQN
SEG 20-21:30 E QUA 

18-19:30
E-217

EQI 071 MINERALOGIA IND E ENERG - EQA SEG E QUA 10-12 H E-116
EQE364- CINETICA QUIM E REATORES- 
EQA

SEG E QUA 10-12:30 H E-216

EQO595- TEC ORGANICA EXP -EQK TER 08-12 H I-160
EQB081- GESTÃO RESÍDUOS SOLIDOS- 
EQA

TER 11-13 H E-129

13



PLANO DE RETORNO GRADUAL 2021

EQO595- TEC ORG EXP- EQB TER 13-17 H I-160
EQI 481- PROC INORGANICOS II- EQN-

QIN
TER 18- 22 H E-116

EQO595- TEC ORG EXP- EQN TER 18-20 H I-160

EQI 472- PROC INORGÂNCIOS EXP- TER 18-22 H I-124
EQI 472- PROC INORGÂNICOS EXP- 

EQN-QIN
TER 18-22 H I-124

EQO 099 ANÁLISE ORG INSTRUMENTAL- 
QIN

TER 18-22 H E-131

EQI 472- PROC INORGÂNCIOS EXP-QIN TER 18-22 H I-124

EQO 364- TECNOLOGIA ORG I- EQA TER E QUI 08-10 H E-126

EQO 475 - PROC ORGÂNICOS- EQA TER E QUI 08-10 H E-220

EQE 368- TRANSF CALOR - EQA TER E QUI 08-10 H E-217
EQE112- INTROD CÁLCULO PROCESSOS- 
EQA

TER E QUI 11-12:30 H E-217

EQE 368- TRANSF CALOR - EQG TER E QUI 15-17  H E-217

EQO 077 PETROQUÍMICA- EQA TER E QUI 16-17 :30 H E-120

EQO080- GESTÃO INOV IND POLIM- EQN QUA 19- 22 H E-216

EQI 473 ELETROQUÍMICA APLICADA - QIN QUA 20-22 H I-124

EQE 357- MECÂNICA DOS FLUÍDOS - EQG QUA E SEX 13-15 H E-216

EQI 481- PROC INÔRGANICOS II- QIA QUA E SEX  15 -17 H E-116
EQW 112- INTROD PROC QUIM BIOQUIM- 
EQN

QUI  19-22 H E-114

EQO595- TEC ORG EXP- EQA QUI 10-12 H I-160

EQO595- TEC ORGANICA EXP -EQH QUI 13-17 H I-160
EQO087- CROMATOGRAFIA INDUSTRIAL - 
EQA

QUI 15-17 H E-131

EQB 485- ENG MEIO AMBIENTE- EQN
QUI 17:30-19:30 E SEX 

20-22 H
E-216

EQI 365 CIÊNCIAS DOS MATERIAIS- EQN
QUI 18-20 E SEX  

20-22 H
E-220

EQO087- CROMATOGRAFIA INDUSTRIAL - 
EQN

QUI 18-20 H E-131

EQO595- TEC ORGANICA EXP- QIN QUI 18-22 H I-160
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Em vermelho as disciplinas do período noturno que ainda está sendo avaliado em 
relação aos critérios de segurança. 

Disciplinas da pós-graduação - link das salas virtuais (http://epqb.eq.ufrj.br/salas-
virtuais-ma-e-dsc-2021-3/). 

Todas as disciplinas da pós-graduação com códigos para pesquisa de tese e de 
dissertação do programa de pós-graduação em Engenharia dos Processos Químicos e 
Bioquímicos e pesquisa de dissertação do mestrado profissional em Tecnologia de 
Processos Sustentáveis serão oferecidas de forma presencial. 

LABORATÓRIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Química 
funcionarão diariamente das 8:00 às 17:00h seguindo as recomendações de 
biossegurança descritas neste documento e no Protocolo para atividades nos 
laboratórios de pesquisa da EQ (http://www.eq.ufrj.br/download/protocolo_lab.pdf).   

Caberá ao departamento responsável pela disciplina experimental a organização 
das atividades práticas nos espaços dos laboratórios de acordo com os critérios de 
biossegurança exigidos. Todos os laboratórios de ensino foram avaliados pela 
Comissão de Biossegurança da UFRJ. 

BIBLIOTECA 

A biblioteca do Bloco E funcionará diariamente no período das 10 às 16h em 
esquema de rodízio de funcionários e de forma a atender aos estudantes. Haverá 
redução na capacidade máxima de pessoas no local de forma a evitar aglomerações, 
o novo número foi calculado com base no aplicativo Espaço Seguro.

EQO595- TEC ORGANICA EXP -EQJ SEX 08-12 H I-160

EQO 099- ANÁLISE ORG INSTRUM - QIA SEX 08-12 H E-131

EQB 472- BIOQUÍMICA TECNOLOGICA SEX 09-12 H E-118

EQI 488- TECNOLOGIA BIONORGANICA SEX 09-12 H E-116
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SEÇÃO DE ENSINO 

A seção de ensino de graduação (sala E-200) funcionará diariamente com 
atendimento presencial às SEG, QUA e SEX das 10 às 15h e TER e QUI com 
atendimento presencial aos alunos COAA. Terças e quintas haverá atendimento 
remoto para assuntos acadêmicos durante a fase 4. Na fase 5 todo o atendimento da 
seção de ensino será presencial. 

SECRETARIA DA PÓS-GRADUAÇÃO 

A secretaria da pós-graduação (sala E-209) funcionará diariamente com 
atendimento presencial das 9 às 13h durante a fase 4. Na fase 5 o horário de 
atendimento ao público será até às 15h. 

DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS 

Todos os demais setores administrativos da Escola de Química funcionarão das 9 
às 17h durante a fase 4, sendo o período noturno avaliado durante a fase 5 em função 
das questões relacionadas a segurança no Centro de Tecnologia. De forma a evitar 
aglomeração entre os servidores um esquema de rodízio se fez necessário em alguns 
setores administrativos, entretanto, todos estarão em atendimento presencial 
semanalmente.  

BANHEIROS, COPAS E REFEITÓRIOS 

Os banheiros feminino e masculino do segundo andar do Bloco E serão sinalizados 
quanto à ocupação máxima permitida de acordo com o aplicativo Espaço Seguro e 
higienizados duas vezes ao dia ou sempre que houver alguma necessidade. Os 
banheiros e copas dos serão higienizados diariamente e sinalizados quanto a 
ocupação máxima permitida. 

 MONITORAMENTO E CONTROLE

Toda a área da Escola de Química será devidamente sinalizada com placas 
conforme orientações do Guia de Biossegurança, bem como o Corpo Social orientado 
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quanta às práticas a serem adotadas para o retorno seguro as atividades presenciais 
na Escola de Química. Todos os docentes, servidores técnico-administrativos e 
discentes assinarão o Termo de Compromisso para o Retorno de Atividades Didáticas 
Práticas na Graduação da UFRJ.  

Recomenda-se ainda a elaboração quinzenal de relatórios situacionais pela 
comissão de segurança da EQ como instrumento de monitoramento e avaliação do 
retorno das atividades. 

COMUNICAÇÃO 

As orientações necessárias são comunicadas pelo e-mail institucional, pelo SIGA 
e pelas redes sociais da EQ. Disponibilização, no site da Unidade, do conjunto de 
vídeos com instruções de biossegurança elaborados pelo CCS UFRJ, bem como de 
todo o material elaborado pelo comitê de biossegurança.  

A direção da EQ tem realizado reuniões virtuais semanais com as chefias de 
departamento e com os docentes e servidores técnico-administrativos para 
atualização das informações relacionadas ao retorno das atividades presenciais. Esse 
procedimento será mantido até que toda a EQ esteja adaptada às novas condições de 
trabalho presencial ou sempre que houver qualquer outra necessidade. 

OUTROS 
 De acordo com a Resolução no. 15/2021 do CONSUNI /UFRJ  estão autorizados ao 
retorno presencial os servidores que estejam efetivamente imunizados contra 
COVID-19 há pelo menos 15 dias após a segunda dose (ou dose única), sendo 
obrigatória a apresentação do esquema vacinal comprovado pelo 
certificado nacional de vacinação.  O comprovante de vacinação deve ser 
encaminhado para a chefia imediata do servidor. 

 Considerar atividades laborais de forma não presencial para os docentes e 
servidores técnico-administrativos que estiverem nas seguintes situações 
(Resolução no. 15/2021 do CONSUNI /UFRJ): 

• ter sessenta anos ou mais;
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• ter imunodeficiência ou doença crônica ou grave, nos termos da legislação vigente;

• ser pessoa com deficiência, caso não possa ser vacinado devido a alguma
contraindicação;

• ter limitação de acesso ao local de trabalho, em decorrência de barreiras sanitárias
e decretos locais que restrinjam a circulação de meios de transportes;

• ter filho(a) em idade escolar, que não tenha retomado as atividades presenciais
regulares ou haja suspensão de atividades presenciais do serviço de escola e/ou
creche em razão da ocorrência de casos de infecção pelo SARS-CoV-2;

• estar encarregado(a) do cuidado de pessoa que necessite de atenção especial,
mesmo que não esteja contaminada ou com suspeita de COVID19.

REFERÊNCIAS
______. Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) no âmbito da UFRJ. Rio de janeiro, v. 1.4, set. de [2021a]. 
Disponível em: https://coronavirus.ufrj.br/arquivos-documentos/. Acesso em: 15 nov. 
2021. 

______. Cartilha de Biossegurança para o Retorno de Aulas Práticas. Rio de Janeiro, out. 
de [2021e]. Disponível em: https://coronavirus.ufrj.br/wpcontent/uploads/2021/10/
cartilha-biosseguranca-retorno-aulas-praticas-20-10- 2021.pdf. Acesso em: 12 nov. 
2021. 

______. Conselho Universitário. Resolução Consuni n° 15, de 28 de outubro de 2021. Rio 
de Janeiro: Conselho Universitário, [2021f]. Disponível em:. https://consuni.ufrj.br/
images/Resolucoes/Resolucao_15_de_2021.pdf. Acesso em: 15 nov. 2021. 

Escola de Química. Protocolo Mínimo para Atividades de Pesquisa em Laboratórios EQ 
- UFRJ. Abril 2020.  Disponível  em: http://www.eq.ufrj.br/download/protocolo_lab.pdf.
Acesso em 12 nov. 2021

18

https://coronavirus.ufrj.br/arquivos-documentos/
https://coronavirus.ufrj.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha-biosseguranca-retorno-aulas-praticas-20-10-
https://coronavirus.ufrj.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha-biosseguranca-retorno-aulas-praticas-20-10-
https://coronavirus.ufrj.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha-biosseguranca-retorno-aulas-praticas-20-10-
http://www.eq.ufrj.br/download/protocolo_lab.pdf


PLANO DE RETORNO GRADUAL 2021

Guia de Ações de Biossegurança para a Resposta à Pandemia pela COVID-19 no 
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ANEXO 

CLASSIFICAÇÕES PARA ESPAÇOS DE ENSINO NA EQ
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ACÁCIA (I-222)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 4  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



BEIJA-FLOR (E-213)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 4  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



BEM-TE-VI (E-213)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 11  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



CANÁRIO (E-213)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 4  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



GAIVOTA (E-213)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 11  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



INGÁ (I-222)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 4  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



IPÊ (I-222)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 8  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



SABIÁ (E-213)

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 11  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email



SALA E-205

Risco: médio | Exposição: média

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO

1.5m

EPIs PERIODICIDADE DE TROCA

Máscaras de tecido ou 
máscaras cirúrgicas

A cada duas ou três horas ou quando estiver 
úmida, com sujidade, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar.

Recomenda-se o uso de face shield durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

OCUPAÇÃO MÁXIMA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 19  PESSOAS

CASO ESTEJA EM SUA OCUPAÇÃO MÁXIMA, AGUARDE DO LADO DE FORA.

Responsável pelo espaço Telefone Email




