
PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA RETORNO DAS AULAS PRÁTICAS, EXTENSÃO E 

ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS EM TEMPOS DE COVID-19 

 

PROCEDIMENTOS NOS LABORATÓRIOS (AULAS PRÁTICAS) 

LABORATÓRIOS DA ÁREA DA SAÚDE E OUTROS CURSOS (Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharias, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Radiologia, Tecnologia da informação, Gastronomia, 

Engenharias, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Pedagogia) 

a) Haverá um tapete sintético umedecido com hipoclorito de sódio no acesso aos 

laboratórios. Este será higienizado a cada turno. 

b) Os corredores de acesso aos laboratórios serão higienizados a cada turno com 

detergente neutro e posteriormente borrifado solução de hipoclorito de sódio 

ou quaternário de amônio; 

c) No intervalo entre as aulas será borrifado solução clorada ou com quaternário 

de amônio nos corredores de acesso e com álcool a 70% nas maçanetas das 

portas; 

d) Na existência de escada, será borrifado solução de hipoclorito frequentemente 

no corrimão; 

e) Os alunos são autorizados a entrar no laboratório da área da saúde com sapato 

fechado, cobrindo o dorso do pé, preferencialmente tênis, calça comprida, blusa 

até a cintura com manga e jaleco com mangas compridas e abotoados; 

f) Será priorizada a ventilação natural; 

g) As aulas dos laboratórios ocorrerão com distanciamento de 1m entre os alunos;  

h) Pisos e bancadas serão demarcados; 

i) A entrada dos alunos no laboratório obedecerá a fila com distanciamento 

mínimo de 1m entre os alunos; 

j) O ambiente será previamente higienizado com detergente neutro e hipoclorito 

em bancadas e piso, sendo borrifado solução clorada ou com quaternário de 

amônio no ambiente; 

k) Serão disponibilizados borrifadores com álcool a 70% nas bancadas e papel 

toalha branco; 

l) Os alunos serão aconselhados a não portar bolsas/mochilas volumosas; 

m) Será disponibilizado lavabo com sabonete líquido e papel toalha branco ou outro 

dispositivo para secagem das mãos, além de cartaz com instruções; 

n) Serão disponibilizadas luvas descartáveis e touca. O aluno se responsabilizará 

pela máscara. A máscara pode ser de tecido. 

o) A saída do laboratório também obedecerá a uma fila com distanciamento 

mínimo de 1m. 

p) Os laboratórios de gastronomia adotaram os procedimentos dos laboratórios da 

saúde, com utilização de uniforme adequado ao curso. 



q) Nos Laboratórios de tecnologia da informação não existe a exigência da 

uniformização, se aplicando os demais itens, e terão os teclados revestidos com 

fita filme; 

r) Os Laboratórios de engenharia seguiram todos os procedimentos descritos 

para área da saúde; 

s) Os laboratórios de jornalismo e publicidade e propaganda seguirão todos os 

procedimentos, exceto uniformização; 

t) A brinquedoteca de pedagogia seguirá todos os procedimentos adotados para 

os laboratórios da área da saúde, realizando a antissepsia dos brinquedos 

utilizados, com álcool a 70%, no intervalo entre os grupos. 

u) Haverá caixa de coleta/saco plástico para os descartáveis utilizados, na saída dos 

laboratórios. 

 

2 PROCEDIMENTOS EM CLÍNICA ESCOLA, ACADEMIA ESCOLA E NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS (NPJ) 

a) Haverá um tapete sintético umedecido com hipoclorito no acesso a Clínica 

Escola/ Academia Escola e NPJ.  O tapete será higienizado a cada turno. 

b) Os corredores de acesso aos CONSULTÓRIOS/ACADEMIA/NÚCLEO serão 

higienizados a cada turno com detergente neutro e posteriormente borrifado 

solução de hipoclorito de sódio ou quaternário de amônio e com álcool a 70% 

nas maçanetas das portas; 

c) Na existência de escada, será borrifado solução de hipoclorito frequentemente 

no corrimão; 

d) Os alunos são autorizados a entrar na Clínica Escola com sapato fechado, 

cobrindo o dorso do pé, preferencialmente tênis, calça comprida, blusa até a 

cintura com manga e jaleco com mangas compridas e abotoados; 

e) Os alunos são autorizados a entrar na Academia Escola com uniformização 

definida pela IES; 

f) Os alunos são autorizados a entrar no NPJ com uniformização definida pela IES; 

g) Será priorizada a ventilação natural; 

h) Os atendimentos manterão o distanciamento de 1m entre os alunos, aluno/ 

pacientes, aluno/cliente, dependendo do procedimento. Quando não for 

possível, o aluno acrescentará aos EPI’s um protetor facial. 

i) As mesas dos consultórios/NPJ terão barreira de proteção sintética e 

transparente 

j) Pisos serão demarcados; 

k) A entrada dos alunos na clínica obedecerá a fila com distanciamento mínimo de 

1m entre os alunos; 

l) O ambiente e móveis serão previamente higienizados com detergente neutro 

sendo borrifado em seguida com solução de hipoclorito de sódio ou com 

quaternário de amônio; 

m) Serão disponibilizados borrifadores com álcool a 70% nas bancadas e papel 

toalha branco; 



n) Os alunos serão aconselhados a não portar bolsas/mochilas volumosas; 

o) Será disponibilizado lavabo com sabonete líquido e papel toalha branco ou outro 

dispositivo para secagem das mãos, além de cartaz com instruções; 

p) Na recepção da Clínica Escola/Academia Escola/ NPJ haverá dispenser com álcool 

gel a 70%; 

q) Serão disponibilizadas luvas descartáveis e touca. O aluno se responsabilizará 

pela máscara. A máscara poderá ser de tecido. 

r) A saída da Clínica Escola/Academia/NPJ também obedecerá a uma fila com 

distanciamento mínimo de 1m. 

s) A recepção da Clínica Escola/Academia/NPJ manterá o distanciamento entre os 

pacientes/clientes, estes deverão estar de máscara, não sendo permitido a 

entrada do acompanhante, no espaço. 

t) Haverá caixa de coleta/saco plástico para o descarte dos EPI’s utilizados, na saída 

da atividade. 

 

3 PROCEDIMENTOS EM ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS EM UPA UPA, UBS E CAPS 

 
a) Será fornecido ao aluno a relação de vacinas a serem executadas antes do início 

do estágio (Tétano, Meningite, Hepatite B, H1N1) e comprovadas via cartão; 
b) Os alunos são autorizados a entrar no campo de estágio com sapato fechado, 

cobrindo o dorso do pé, preferencialmente tênis, calça, comprida, blusa até a 

cintura com manga e jaleco com manga comprida e abotoado; 

c) De acordo com o procedimento, no atendimento da necessidade de EPI, a IES 
fornecerá o tipo básico (luva, máscara cirúrgica, touca) e específicos como o 
protetor facial, óculos de ampla visão, avental descartável e máscara N95. 

d) A IES complementará o seu procedimento para estágios de acordo com o risco 
apresentado pela unidade concedente do estágio. 

 

 

 


