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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança para a Realização de Atividades Presenciais, em 

Caráter Excepcional, no IGEO/UFBA durante a Pandemia de COVID-19 descreve as medidas 

preventivas, procedimentos e recomendações essenciais para reduzir os riscos de contaminação pelo 

vírus da COVID-19 durante a realização de atividades presenciais no Instituto de Geociências da UFBA. 

Estas medidas e procedimentos seguem as recomendações dos órgãos oficiais nacionais e 

internacionais de saúde e estão em consonância com a Instrução Normativa Nº 109, de 29 de 

outubro de 2020, da SGDP do Ministério da Economia (disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-

285756030) e o Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança para a Realização de Atividades 

Presenciais no semestre 2021-1, em caráter excepcional, na Universidade Federal da Bahia, em 

vista da Pandemia da COVID-19 (disponível em: https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca), 

no entanto, mais eficazes que o atendimento às normas coletivas são as medidas individuais de 

prevenção que devem ser seguidas por estudantes, técnicos, docentes e pessoal terceirizado no 

desenvolvimento de suas atividades no IGEO. 

 

Este documento foi elaborado pelo Comitê do Instituto de Geociências de Assessoramento às 

Questões Relativas ao Coronavírus (GT-IGEO/UFBA-COVID) criado, em 31/08/2020 por meio da 

Portaria IGEO 11/2020, com o objetivo de “avaliar, compatibilizar e dar os devidos encaminhamentos 

às demandas relativas às atividades presenciais em caráter excepcional advindas de membros ou 

instâncias técnicas e acadêmicas do IGEO/UFBA, antes e após a condução das mesmas ao GT-COVID-

UFBA (estabelecido pela Portaria No 180/2020- GAB/UFBA)". Em virtude disto, compete ao GT-

IGEO/UFBA-COVID: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030
https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca
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• estabelecer o procedimento para o encaminhamento dos pedidos de análise de 

excepcionalidade das atividades de estudantes, técnicos e docentes do IGEO ao GT-COVID-

UFBA; 

• redigir protocolos de biossegurança para os laboratórios, setores administrativos e atividades 

de campo do IGEO, baseando-se nas orientações encaminhadas pelo GT-COVID-UFBA, do MEC 

e da OMS; 

• implementar procedimentos de biossegurança nos espaços comuns e nos setores do IGEO 

cujas atividades forem autorizadas pelo GT-COVID-UFBA; 

• conscientizar estudantes, técnicos, docentes e servidores terceirizados do IGEO da 

importância da adoção práticas seguras para a realização de suas atividades no Instituto. 

 

A equipe é composta por docentes, técnicos administrativos em educação e representante discente, 

os quais poderão ser contatados para quaisquer dúvidas e sugestões: 

• Profª. Simone Souza de Moraes, Vice-Diretora do IGEO/UFBA, coordenadora do GT-

IGEO/UFBA-COVID - smoraes@ufba.br; 

• Prof. Antônio Fernando de Souza Queiroz, Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente - queiroz@ufba.br; 

• Prof. Danilo Heitor Caires Tinoco Bisneto Melo, Chefe do Departamento de Geofísica - 

danilo.melo@ufba.br; 

• Sra. Sarah Adriana Rocha Soares, Servidora Técnico-Administrativo do IGEO/UFBA - 

sarah@ufba.br; 

• Sr. Cícero Gonçalves da Silva, Servidor Técnico-Administrativo do IGEO/UFBA - 

cicerosg@ufba.br; 

• Stª. Taís Nascimento de Queiroz, discente do Curso de Graduação em Geologia/IGEO/UFBA, 

representante discente no GT-IGEO/UFBA-COVID - queiroz.tais@ufba.br. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Desde a criação do GT-IGEO/UFBA-COVID, foram adotadas medidas imprescindíveis para assegurar 

as condições básicas de proteção e segurança das pessoas contra a COVID-19, as quais precisam ser 

seguidas por estudantes, técnicos, docentes e pessoal terceirizado que vierem realizar atividades no 

IGEO. Sendo assim, todas as pessoas: 

• devem utilizar máscara no trajeto até o campus e durante todo o período de permanência no 
IGEO e no retorno para a sua residência. A máscara deverá ser trocada a cada quatro horas 
ou sempre que estiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para 
respirar. Evitar tocar no rosto ou na máscara. 
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• devem higienizar os pés antes de entrar no Instituto. Para isto, foram instalados tapetes 

sanitizantes na entrada do prédio. 

• terão a temperatura da superfície da pele aferida pelo agente de portaria ao chegar ao IGEO. 

Caso seja detectada temperatura superior a 37,2°C, a pessoa não terá acesso ao local da 

atividade, mas, na ausência de sintomas, poderá permanecer por 10 minutos em repouso na 

entrada do Instituto para realizar nova aferição. Persistindo temperatura acima do valor 

limite, a pessoa será orientada a procurar um serviço de saúde. 

• devem higienizar as mãos com álcool gel 70% antes de se dirigir ao local da atividade. Para 

isso, foram instalados totens de álcool em gel próximos à portaria do Instituto. 

Adicionalmente, encontram-se disponíveis sabão líquido e tolha de papel em todos os 

sanitários. 

• devem tomar conhecimento das medidas de biossegurança ao chegar no IGEO e no seu local 

de atividade. Para isto, foram instalados um quadro informativo na portaria do Instituto e 

cartazes educativos nas secretarias, salas de aula e laboratórios. 

• devem higienizar frequentemente as mãos durante a realização das suas atividades. Para isso, 

frascos de álcool em gel 70% ou dispensadores de sabão líquido, toalha de papel e lixeiras 

exclusivas para o descarte de material potencialmente contaminado estão disponíveis nas 

secretarias, salas de aula e laboratórios em que houver atividades presenciais. 

• devem manter portas, janelas e persianas abertas para que haja ventilação natural e 

incidência da luz solar no ambiente de realização das suas atividades. Os aparelhos de ar-

condicionado devem permanecer desligados exceto nas salas com equipamentos que exijam 

climatização permanente para o seu adequado funcionamento e preservação. 

• devem fazer uso individual dos equipamentos e demais utensílios necessários à realização da 

atividade. Caso isso não seja possível, todos os materiais e equipamentos cujo uso seja 

compartilhado deverão ser higienizados antes e após a execução das atividades. 

• devem priorizar o uso de escadas, especialmente aquelas em que haja ventilação natural e 

incidência da luz solar. Os elevadores deverão ser utilizados somente se for estritamente 

necessário, havendo prioridade para o acesso de pessoas com deficiência. Além disso, a 

lotação dos equipamentos está reduzida a 50% da sua capacidade a fim de possibilitar o 

distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. 

• devem manter um distanciamento mínimo de 1,5m das demais pessoas durante todo o 

período de permanência no IGEO. 

• devem evitar cumprimentos por contato físico, abraços, beijos e apertos de mãos.  

• devem falar somente o necessário e não cantar durante todo o período de permanência no 

IGEO. Ao falar ou cantar emitem-se aerossóis que podem conter partículas virais que se 

disseminam no ambiente. 

• devem evitar aglomerações. Portanto, não realize almoços ou lanches coletivos, reuniões 

informais, conversas nos corredores e no café, em banheiros e em ambientes não ventilados. 
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• devem deixar as dependências do IGEO tão logo encerrem suas atividades, evitando 

aglomerações em escadarias e áreas de circulação e o contato com outras pessoas. 

• devem interromper imediatamente as suas atividades no IGEO e buscar atendimento médico 

caso apresentem sintomas respiratórios ou indicativos de infecção pela COVID-19 (tais como 

febre, tosse, coriza, congestão nasal, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço, falta de ar, 

perda de olfato e/ou paladar e diarreia) ou que tenham tido contato próximo (distância 

inferior a 1,5m e por mais de 15 minutos) recente com pessoas com manifestação clínica da 

doença, ou ainda que tenham pessoas na residência acometidas de COVID-19. Se o 

diagnóstico for confirmado, devem manter-se afastadas das atividades presenciais por pelo 

menos 14 dias ou pelo tempo que for necessário para assegurar o menor risco de transmissão 

viral com a negativação do exame diagnóstico. 

• devem assinar termo de compromisso junto à Direção se comprometendo a:  

o guardar estritamente as práticas de higienização, distanciamento e uso de EPIs, entre 

outras medidas adequadas à segurança nas atividades conforme previsto neste plano 

de contingência e nos protocolos específicos de funcionamento dos setores; e  

o informar, imediatamente, à Direção do IGEO a ocorrência de alguma sintomatologia 

compatível com a COVID-19 em si mesmo(a) ou em pessoas com quem tiveram 

contato próximo. A comunicação se dará através do envio de autodeclaração (ver 

modelos nas páginas 51 e 52 do Plano de Contingência da UFBA - disponível em: 

https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca) para o e-mail 

igeo.ufba@gmail.com. Com base nesta informação, a Direção tomará as medidas 

cabíveis, podendo haver interrupção das atividades neste local, e tomará providências 

para que seja realizada sua limpeza e desinfecção completa. 

 

A medida em que são ampliados o fluxo de pessoas e as demandas de uso dos espaços também são 

intensificados os procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies nos locais onde 

são realizadas atividades presenciais, mas há prioridade nas áreas comuns de circulação de pessoas 

(como portaria, sanitários e corredores de acesso) e nos pontos e superfícies de contato frequente 

ou que sejam manipulados com maior frequência (como maçanetas e corrimão). 

 

Pessoas do grupo de risco para o desenvolvimento de quadros graves por COVID-19 serão priorizados 

para a execução de trabalho remoto. São consideradas do grupo de risco, pessoas que possuam 60 

anos ou mais, estejam gestantes ou lactantes, ou que tenham alguma das seguintes patologias 

crônicas: 

• Cardiopatias graves ou descompensadas, ou seja, insuficiência cardíaca, infarto agudo do 

miocárdio prévio, doença arterial coronariana com revascularização miocárdica, doença 

valvar moderada a importante, fibrilação atrial em uso de anticoagulação oral; uso de 

dispositivos eletrônicos implantáveis; uso de anticoagulação oral por qualquer motivo; 

https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca
mailto:igeo.ufba@gmail.com


 
 

5 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

GT-IGEO/UFBA-COVID 

• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); 

• Pneumopatias graves ou descompensadas, ou seja, dependentes de oxigênio, portadores de 

asma moderada/grave e DPOC;  

• Imunodepressão, ou seja, uso crônico de corticoide (mais de 15 dias) ou imunossupressores, 

doença autoimune, neoplasia hematológica maligna, fez quimioterapia nos últimos 30 dias, 

HIV positivo com CD4 < 200 e neutropenia;  

• Doença renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  

• Diabetes insulinodependente;  

• Hipertensão arterial sistêmica resistente, em uso de quatro ou mais anti-hipertensivos orais;  

• Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 

• Doença hepática em estágio avançado; Obesidade (IMC > = 40). 

 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LABORATORIAIS 

 

Desde março de 2020, servidores(as) docentes e técnico-administrativos em educação do IGEO têm 

realizado “atividades essenciais necessárias à preservação do patrimônio e da instituição: I - os 

serviços de segurança e de limpeza; II - os procedimentos relativos à efetivação de contratos ou 

convênios inadiáveis e às operações orçamentárias e contábeis; III - os serviços de obras e 

manutenção predial emergenciais; IV - os serviços e sistemas institucionais de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; V - a manutenção de laboratórios, de biotérios e de outros cultivos de 

organismos vivos”, conforme o Art.1º § 2º da Portaria UFBA Nº 103/2020. Todavia, à medida em que 

haja aumento do fluxo de pessoas e das demandas de ensino, pesquisa e extensão do Instituto, os 

setores administrativos e laboratórios do IGEO poderão gradativamente retomar suas atividades 

presenciais sob condições especiais e controladas, devendo os(as) servidores(as) docentes e técnico-

administrativos em educação do IGEO, bem como discentes, cumprir e fazer cumprir todas as 

orientações gerais descritas neste plano de contingência e as recomendações do protocolo específico 

de funcionamento do setor. 

 

As atividades a serem realizadas de forma presencial deverão se restringir àquelas mais necessárias 

conforme as demandas do setor e serão feitas com o número mínimo imprescindível de pessoas, não 

ultrapassando 50% do limite da capacidade física do local de trabalho, durante um turno por dia e 

por, no máximo, três dias na semana para cada pessoa, podendo haver alternância de turnos a fim 

de assegurar o distanciamento mínimo de 1,5m dos(as) servidores(as) entre si e do público a ser 

atendido. Além disso, os horários de trabalho poderão ser ajustados a fim de evitar os picos de 

utilização do transporte coletivo pela população da cidade, encerrando-se as atividades, tanto quanto 

possível, às 16 horas. As escalas de presença das pessoas nos locais das atividades serão definidas 

previamente, colocadas em local de fácil visualização para conhecimento geral e farão parte do 
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protocolo específico de funcionamento do setor, o qual será elaborado em comum acordo entre 

os(as) servidores(as), respectiva chefia imediata e o GT-IGEO/UFBA-COVID. 

 

Situações excepcionais que requeiram outros esquemas de funcionamento, desde que sejam 

devidamente justificadas e não transgridam os princípios de distanciamento, proteção apropriada e 

redução da exposição, poderão constar nos protocolos específicos de funcionamento do setor, mas 

serão previamente submetidas à análise do e submetido à análise do Comitê de Assessoramento do 

Coronavírus da UFBA (GT COVID/UFBA). 

 

Em caso de necessidade e se for possível, haverá adaptação e/ou reorganização do espaço físico dos 

setores e dos equipamentos neles instalados para facilitar a higienização apropriada dos ambientes 

e equipamentos, a ventilação natural e evitar aglomerações. 

 

A higienização do espaço será realizada pela equipe de limpeza, mas, por questões de segurança 

pessoal, caberá ao(à) servidor(a) a higienização da sua estação de trabalho (mesa, bancada, cadeira, 

teclado, mouse, telefone, impressoras, e puxadores de gavetas, entre outros), realizando o descarte 

dos resíduos (papel toalha, luvas descartáveis, etc.) em lixeiras destinadas a esta finalidade. 

 

Sempre que possível, serão adotados procedimentos de agendamento e de atendimento por telefone 

ou internet, mas nos locais em que houver necessidade de estabelecimento de fila de espera para 

atendimento presencial, será assegurado o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, 

utilizando-se sinais para a demarcação dos espaços. Será assegurado o atendimento em horário 

diferenciado para idosos, para pessoas com deficiências e pessoas de grupos de risco de doença grave 

pela COVID-19. Adicionalmente, no protocolo específico de funcionamento de setores com grande 

fluxo de atendimento, além do uso de máscara, poderá ser indicada a utilização de protetor facial 

(face shield) ou óculos protetores, entre outros EPIs pelos(as) servidores (as) durante a realização das 

atividades. 

 

Conforme a Instrução Normativa Nº 109, de 29 de outubro de 2020, da SGDP do Ministério da 

Economia (disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-

de-outubro-de-2020-285756030), serão priorizados para a execução de trabalho remoto os(as) 

servidores(as) que: 

• são do grupo de risco; 

• na condição de pais, padrastos ou madrastas possuam filhos ou tenham a guarda de menores 

em idade escolar ou inferior enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais ou dos 

serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não 

possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar 

assistência;  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030
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• coabitem com idosos ou pessoas com deficiência e integrantes do grupo de risco.  

 

A comunicação destas condições ocorrerá pelo envio de autodeclaração (ver modelos nas páginas 48 

a 50 do Plano de Contingência da UFBA - disponível em: 

https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca) para a chefia imediata que avaliará o pedido, 

resguardando as informações pessoais e sigilosas, e informará a Direção do Instituto. Contudo, a 

supracitada priorização não se aplica aos(as) servidores(as) que realizam atividades consideradas 

essenciais, ou seja, aquelas elencadas no Art.1º § 2º da Portaria UFBA Nº 103/2020. 

 

Os(as) servidores(as) que apresentarem sintomas sugestivos de COVID-19 ou que tenham tido 

contato próximo (distância inferior a 1,5m e por mais de 15 minutos) recente com uma pessoa com 

COVID-19 deverão relatar este fato, por meio de autodeclaração (ver modelos nas páginas 51 e 52 do 

Plano de Contingência da UFBA - disponível em: https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca), 

à sua chefia imediata que avaliará o pedido, resguardando as informações pessoais e sigilosas, e o(a) 

afastará imediatamente das atividades presenciais, comunicando a Direção do Instituto para as 

demais providências. 

 

Os(as) servidores(as) que realizarem trabalho remoto, em caráter parcial ou total, deverão 

mensalmente elaborar um plano individual de atividades e o respectivo relatório de trabalho em 

comum acordo com a chefia imediata, a qual, por sua vez, os encaminhará à Direção do Instituto. 

 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 

 

No que diz respeito às atividades de ensino, o Art. 3º§ 2º da Resolução CONSUNI Nº 04/2020 

estabelece que “Em situações excepcionais, a serem analisadas e autorizadas pelo Comitê de 

Assessoramento do Coronavírus, poderá haver oferta de componentes curriculares teórico-práticos, 

teóricos e práticos ou práticos...”. Portanto, é vedada a realização de atividades presenciais de ensino 

exclusivamente teóricas. 

 

A solicitação para realização da(s) aula(s) prática(s) será realizada pelo(a) docente responsável pela(s) 

atividade(s) através de envio de ofício com descrição da(s) atividade(s) a ser(em) realizada(s), do 

plano de curso da disciplina e do formulário “Solicitação de agendamento de aulas práticas” para o 

e-mail da Direção do IGEO (igeo.ufba@gmail.com) que os encaminhará ao IGEO/UFBA-COVID para 

análise da situação de excepcionalidade e emissão do parecer final sobre a realização das atividades. 

A Direção entrará em contato com o(a) docente para informar o deferimento (e os procedimentos 

para realização das atividades previstos no “Protocolo de Uso dos Laboratórios do IGEO para 

https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca
https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca
mailto:igeo.ufba@gmail.com
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Realização de Aulas Práticas Durante a Pandemia de COVID-19” – disponível no box GT IGEO/UFBA-

COVID no site http://igeo.ufba.br/) ou o indeferimento do pedido. 

 

Em caso de deferimento da solicitação, sete dias antes da realização da atividade, o(a) docente deverá 

enviar à Direção do IGEO a “Planilha de controle de acesso aos campi da UFBA” preenchida e os 

Termos de Condições de Saúde de todos(as) docentes, técnicos(as), monitores(as) e estudantes que 

participarão da atividade (formulários disponíveis no box GT IGEO/UFBA-COVID no site 

http://igeo.ufba.br/). 

 

O número máximo de pessoas que poderá utilizar o laboratório simultaneamente foi estabelecido 

pela Direção a fim de assegurar o cumprimento das medidas de segurança descritas no presente 

plano de contingência e biossegurança e encontra-se disponível em: 

http://igeo.ufba.br/procedimento-para-envio-de-pedidos-de-aulas-praticas-em-laboratorio. 

 

Antes de cada aula, a equipe de limpeza fará a higienização do laboratório, sendo realizada a limpeza 

de bancadas, pias, portas e maçanetas com detergente e lavagem do chão e cadeiras com detergente 

e água sanitária. Todavia, caberá ao(à) docente, técnico(a) e monitor(a) da disciplina, a limpeza dos 

equipamentos (com álcool líquido 70% ou solução sanitizante adequada ao tipo de equipamento e 

papel toalha) antes e após a sua utilização, sendo todo o material descartável (papel toalha, máscaras, 

luvas etc.) acondicionado na lixeira do laboratório identificada para este fim. 

 

Durante todo o tempo de permanência no IGEO, caberá aos(às) servidores(as) docentes e técnico-

administrativos em educação do IGEO, bem como discentes, cumprir e fazer cumprir todas as 

orientações gerais descritas neste plano de contingência e as recomendações do “Protocolo de Uso 

dos Laboratórios do IGEO para Realização de Aulas Práticas Durante a Pandemia de COVID-19”. 

 

Ao final da atividade, todos(as) docentes, técnicos(as), monitores(as) e estudantes devem deixar o 

laboratório e as dependências IGEO, evitando aglomerações em escadarias e áreas de circulação e o 

contato com outras pessoas. 

 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA E/OU EXTENSÃO 

 

Até o presente momento, considera-se como de caráter excepcional as atividades: 

• de laboratório a serem realizadas por estudantes de graduação concluintes (indicados pelos 

Colegiados de Curso conforme Portaria 09/2020 da PROGRAD); 

• de campo a serem realizadas por estudantes em estágio curricular obrigatório (indicados 

pelos Colegiados de Curso conforme Portaria 09/2020 da PROGRAD); 

http://igeo.ufba.br/
http://igeo.ufba.br/
http://igeo.ufba.br/procedimento-para-envio-de-pedidos-de-aulas-praticas-em-laboratorio
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• de laboratório e/ou de campo a serem realizadas por estudantes de pós-graduação conforme 

critérios de prioridade estabelecidos pelos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação do 

IGEO. 

 

Atividades em laboratório 

As solicitações para realização de atividades em laboratórios por estudantes de Graduação ou de Pós-

graduação são organizadas pelos Coordenadores dos Cursos e enviadas ao Direção (e-mail 

igeo.ufba@gmail.com) juntamente com os seguintes documentos: 

• Ofício de solicitação de análise de excepcionalidade com as justificativas para a realização 

destas atividades; 

• Pedidos dos estudantes que motivaram a solicitação de excepcionalidade; 

• Protocolo(s) de uso do(s) laboratório(s) cujo agendamento está sendo solicitado. Caso o 

laboratório ainda não possua um protocolo específico, o mesmo pode ser elaborado com base 

no Protocolo de Uso dos Laboratórios do IGEO Durante a Pandemia de COVID-19 (ver 

documentos no box GT IGEO/UFBA-COVID no site http://igeo.ufba.br/). 

 

A Direção do IGEO encaminhará estes documentos ao GT IGEO/UFBA-COVID para que analise a 

situação de excepcionalidade e emita o parecer final sobre a realização das atividades. Por fim, a 

Direção entrará em contato com o Coordenador(a) do Colegiado, informando o deferimento (e os 

procedimentos para a realização das atividades previstos no(s) protocolo(s) específico(s) do(s) 

laboratório(s) – ver documentos no box GT IGEO/UFBA-COVID no site http://igeo.ufba.br/) ou o 

indeferimento do pedido. 

 

Em caso de deferimento da solicitação, o(a) Coordenador(a) do Colegiado solicitará ao(s) estudante(s) 

o preenchimento do “Formulário de solicitação de agendamento” e do “Termo de condições de 

saúde” e os enviará à Direção do IGEO (igeo.ufba@gmail.com). 

 

No protocolo específico do laboratório, será indicado o número máximo de pessoas que poderá 

utilizar o laboratório simultaneamente, o qual será estabelecido pelo(a) seu(sua) Coordenador(a) a 

fim de assegurar o cumprimento das medidas de segurança descritas neste plano de contingência e 

biossegurança. Neste mesmo documento, além do uso de máscara, poderá ser indicada a utilização 

de protetor facial (face shield) ou óculos protetores, entre outros EPIs pelos(as) estudantes durante 

a realização das atividades. Além disso, é proibido o uso do equipamento de ar condicionado, exceto 

nas salas em que o controle de temperatura e umidade for imprescindível para o funcionamento dos 

equipamentos. 

 

A equipe de limpeza fará a higienização do laboratório, sendo realizada a limpeza de bancadas, pias, 

portas e maçanetas com detergente e do chão e cadeiras com detergente e água sanitária, mas, por 

mailto:igeo.ufba@gmail.com
http://igeo.ufba.br/
http://igeo.ufba.br/
mailto:igeo.ufba@gmail.com
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questões de segurança pessoal, caberá aos(às) estudantes a limpeza dos equipamentos (com álcool 

líquido 70% ou solução sanitizante adequada ao tipo de equipamento e papel toalha) antes e após a 

sua utilização, sendo todo o material descartável (papel toalha, máscaras, luvas etc.) acondicionado 

na lixeira destinada a esta finalidade.  

 

Durante todo o tempo de permanência no IGEO, os(as) servidores(as) docentes e técnicos do IGEO, 

bem como discentes, deverão cumprir e fazer cumprir todas as orientações gerais descritas neste 

plano de contingência e as recomendações do protocolo específico do laboratório. Ao final da 

atividade, todos(as) deverão deixar o laboratório e as dependências do Instituto, evitando 

aglomerações em escadarias e áreas de circulação e o contato com outras pessoas. 

 

Atividades de campo 

 

Para a realização de atividades de campo, primeiramente será necessária a obtenção de informações 

prévias que possam orientar as equipes sobre as condições de saúde e de trabalho nas localidades 

nas quais serão desenvolvidas as atividades. Sendo assim, o(a) professor(a) orientador(a) ou 

coordenador(a) do projeto deverá contatar as Secretarias de Saúde dos municípios em que serão 

realizadas as atividades de campo (todas as localidades de passagem, de hospedagem e de 

desenvolvimento dos trabalhos) para obter informações acerca da situação epidemiológica local, 

medidas preventivas e restritivas adotadas (decretos estaduais e/ou municipais), disponibilidade e 

condições de hospedagem e alimentação, unidades de saúde de referência e contatos dos 

responsáveis pelas ações de saúde. 

 

Em seguida, o(a) professor(a) orientador(a) ou coordenador(a) do projeto encaminhará à Direção do 

IGEO (e-mail igeo.ufba@gmail.com) a programação da atividade de campo contendo as seguintes 

informações: nome do projeto ou disciplina, período da viagem, municípios envolvidos (todas as 

localidades de passagem, de hospedagem e de desenvolvimento dos trabalhos), contatos dos 

responsáveis pelas ações de saúde dos municípios, além dos nomes e contatos dos integrantes da 

equipe. A Direção encaminhará este documento ao GT IGEO/UFBA-COVID para que analise a situação 

de excepcionalidade e emita o parecer final sobre a realização das atividades. 

 

Por fim, a Direção entrará em contato com o(a) professor(a) orientador(a) ou coordenador(a) do 

projeto, informando o deferimento (e os procedimentos para realização das atividades previstos no 

“Protocolo de atividades de campo do IGEO/UFBA durante a Pandemia de COVID-19” – ver 

documentos no box GT IGEO/UFBA-COVID no site http://igeo.ufba.br/) ou o indeferimento do 

pedido. 

 

mailto:igeo.ufba@gmail.com
http://igeo.ufba.br/
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Em caso de deferimento da solicitação, o(a) professor(a) orientador(a) ou coordenador(a) do projeto 

solicitará a todos os membros da equipe o preenchimento do “Termo de condições de saúde” e os 

enviará à Direção do IGEO (igeo.ufba@gmail.com). No termo, além de informar suas condições de 

saúde, cada pesquisador se comprometerá a guardar estritamente as práticas de higienização, 

distanciamento e uso de EPIs, entre outras medidas adequadas à segurança nas atividades, conforme 

previsto nos planos de contingência e biossegurança do IGEO e dos municípios e estados onde a 

atividade será realizada. De posse destes documentos, a Direção do IGEO enviará ofícios aos 

responsáveis pelas ações de saúde de cada município de passagem, de hospedagem e de 

desenvolvimento dos trabalhos, informando a presença dos(as) servidores(as) e estudantes do 

IGEO/UFBA nestes locais. 

 

Todos o(as) pesquisadores(as) deverão cumprir todas as orientações gerais descritas neste plano de 

contingência e as recomendações do “Protocolo de atividades de campo do IGEO/UFBA durante a 

Pandemia de COVID-19”. 

 

Diariamente, antes do início das atividades de campo, todos os(as) participantes da atividade de 

campo terão sua temperatura corporal aferida. Se alguma medição for igual ou superior a 37,2 ºC, 

uma segunda aferição deverá ser realizada após 10 minutos e, se a temperatura elevada for 

confirmada, o(a) estudante ou servidor não poderá seguir viagem e deverá ser orientado(a) a 

procurar atendimento médico. Se o(a) integrante da equipe que apresentar sintomas gripais, 

respiratórios e/ou estado febril, ele(ela) não poderá se deslocar com a equipe para o trabalho de 

campo e deverá ser conduzido(a) para atendimento médico na cidade onde está sendo efetuada a 

atividade. 

 

A ocupação do veículo deverá ficar abaixo do limite máximo permitido por lei, a fim de possibilitar o 

distanciamento entre os passageiros durante o deslocamento e deve-se priorizar o uso de ventilação 

natural através da abertura das janelas, mas se for necessária a utilização do sistema de ar-

condicionado, deve-se evitar o sistema de recirculação do ar. Antes da viagem, recomenda-se realizar 

a higienização e desinfecção dos filtros de ar-condicionado dos veículos. Os assentos e as demais 

superfícies mais comumente manuseadas (volante, assentos, botões das janelas, radio e maçanetas) 

devem ser higienizados antes e a cada uso do veículo e é necessário disponibilizar ao menos um 

recipiente com álcool gel 70% para higienização das mãos pelos passageiros. 

 

Durante a hospedagem, deve-se solicitar informações sobre as medidas preventivas que estão sendo 

adotadas pelo estabelecimento, mas se não houver protocolo a ser seguido a equipe deverá 

intensificar os procedimentos de prevenção e higienização individuais. Além disso, recomenda-se 

levar para a viagem todos os produtos de higiene e uso pessoal, como toalhas de banho, lençóis, 

travesseiros, talheres etc., mesmo que a hospedagem os ofereça. Caso seja realizada hospedagem 

mailto:igeo.ufba@gmail.com
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em residência compartilhada pelos integrantes da equipe, é necessário intensificar as medidas 

preventivas individuais (retirada dos calçados e a higienização imediata das mãos ao chegar, etc.) e a 

limpeza/desinfecção diária dos ambientes comuns como cozinha, sala e banheiros. 

 

Com relação à alimentação, deve-se dar preferência a estabelecimentos do tipo à la carte ou pratos 

prontos, entregues diretamente ao cliente, optar por estabelecimentos com ventilação natural e 

distanciamento entre as mesas e cadeiras (mínimo de 1,5 metro), higienização das mesas e cadeiras, 

disponibilização de local para higienização das mãos, distanciamento entre os clientes, controle de 

acesso e utilização de equipamentos de proteção pelo funcionário (máscara, proteção facial, etc.). 

 

No retorno da viagem, recomenda-se que todos(as) os(as) participantes, mesmo que não apresentem 

sintomas relacionados à COVID- 19, permaneçam em trabalho remoto e isolamento domiciliar por no 

mínimo sete dias. Caso isso não seja possível, deve-se evitar a permanência por tempo prolongado 

fora do ambiente domiciliar e em locais com grande circulação de pessoas. Se algum membro da 

equipe apresentar sintomas relacionados à COVID ou outros problemas de saúde, este(a) deverá 

procurar atendimento médico e, em caso positivo para COVID, deverá informar sua condição à 

Direção do IGEO (através do envio de autodeclaração - ver modelos nas páginas 51 e 52 do Plano de 

Contingência da UFBA em: https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca - para o e-mail 

igeo.ufba@gmail.com) e aos demais participantes para que tomem os devidos cuidados. 

https://ufbaemmovimento.ufba.br/biosseguranca
mailto:igeo.ufba@gmail.com

