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INTRODUÇÃO  

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro 
clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) 
podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar 
por apresentarem dificuldade respiratória; desses casos, aproximadamente 5% podem 
necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório). 
Portanto, é fundamental estarmos atentos às formas de prevenção, para que o contágio da 
doença seja minimizado e a nossa saúde, preservada, adotando as recomendações descritas por 
este documento [1]. 

Neste material, será disposto um conjunto de particularidades e recomendações para que as 
medidas de biossegurança sejam conduzidas de forma adequada nos seguintes ambientes: 
SALAS DE AULAS e LABORATÓRIOS do IFRJ Campus Nilópolis. 

O processo de retomada gradual das atividades presenciais do campus Nilópolis se iniciará pela 
fase 1 de retorno, definido nas Diretrizes para o Retorno Gradual das Atividades Presenciais 

do IFRJ. Ao longo de todo o semestre letivo 2021.2, será realizado o retorno das atividades 
presenciais essenciais de ensino de cunho prático, em laboratórios, com base somente nas 

exposições práticas dos componentes curriculares teórico-práticos e totalmente práticos dos 

2 (dois) últimos períodos letivos, de todos os níveis de ensino, seguindo os regulamentos 
vigentes das APNPs, desde que respeitados todos os protocolos sanitários e de biossegurança.  

A partir do semestre letivo 2021.2, o retorno às atividades presenciais será gradual, sempre 
observando as condições atuais da evolução da transmissão da COVID-19. Diante de qualquer 
piora de cenário, as atividades presenciais podem ser interrompidas, garantindo a manutenção 
das aulas apenas por APNPs. Em todos os momentos, as recomendações e medidas dispostas, 
neste documento, devem ser seguidas com responsabilidade. Flexibilizações podem ser 
repensadas conforme o cenário for melhorando, baseando-se sempre nas recomendações dos 
órgãos de saúde e segurança, assim como nas evidências científicas e nas diretrizes 
institucionais. 

Este documento foi confeccionado pelo GT de biossegurança, espaço físico e dinâmica de 
laboratórios e salas de aula, composto pelos servidores Júlio Borges, Guilherme Vergano, Luisa 

Marçal e Renato Valério, e revisado por todos os integrantes da comissão local do Plano de Ações 

Contínuas de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 - IFRJ campus Nilópolis. 
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MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES GERAIS 

1) Conhecimento do Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do 

novo Coronavírus do IFRJ campus Nilópolis e do Plano de Retorno Gradual das Atividades 

Presenciais do IFRJ campus Nilópolis. 

Compreende-se que os preparativos para a retomada gradual de atividades presenciais 
precisam ser elaborados com antecedência e implementados com segurança, baseado em 
planejamento seguindo as melhores evidências científicas. Dessa forma, a Comissão Local do 
Plano de Ações Contínuas de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 do IFRJ Campus Nilópolis 
compôs o documento Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do 

novo Coronavírus do IFRJ campus Nilópolis e o Plano de Retorno Gradual das Atividades 

Presenciais do IFRJ campus Nilópolis, apresentando orientações sugeridas pelos Ministérios da 
Saúde e da Educação, assim como pelo Comitê de Saúde e Segurança do Trabalho do IFRJ, a fim 
de preservar a segurança da comunidade acadêmica e manter a qualidade de ensino prestada, 
onde estabelece recomendações e orientações para os diferentes ambientes e setores do nosso 
campus.  Estes documentos devem ser consultados por toda a comunidade acadêmica para que 
a dinâmica de todos os setores seja melhor entendida de modo que a retomada presencial 
gradual (ou total) ocorra de maneira segura. 

Um dos grupos de trabalho (GTs) que compõem esta Comissão Local é o GT de Biossegurança, 
Espaço Físico e Dinâmica de Laboratórios e Salas de aula. Seus membros organizaram o atual 
documento que apresenta as recomendações focadas nas particularidades de cada ambiente 
tecnológico e cada bloco de salas de aula.  

2) Planejamento e Protocolos Gerais de Segurança  

O descrito aqui foi baseado em duas finalidades principais: orientar o planejamento das 
atividades de laboratório e sala de aula e garantir a segurança das atividades presenciais 
essenciais que não puderam ser suspensas. 

É importante destacar que as medidas gerais que devem ser seguidas são as de biossegurança 
(já destacadas no próprio Plano de Contingência e Plano de Retorno Gradual) como: 

- uso de máscaras; 

Destaca-se que a máscara é de uso individual, não deve ser compartilhada,  deve ser 
utilizada desde a saída da sua residência, durante o tempo em que permanecer no IFRJ, 
até o retorno à sua residência, e deve ser trocada: em intervalos regulares de 2 horas 
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(no caso de máscaras caseiras ou artesanais, de tecido) ou 6h (no caso de máscaras 
profissionais, incluindo cirúrgicas, PFF2 e N-95); ou quando estiver úmida, suja ou 
dificultando a respiração (causando resistência na troca de ar); ou se exposta a 
respingos de produtos químicos, substâncias infecciosas ou fluidos corporais; ou se 
deslocada do rosto por qualquer motivo ou se a parte frontal da máscara for tocada 
para ajustá-la. A máscara deve ser mantida justa ao rosto, cobrindo nariz e boca, e 
atender à necessidade de troca de acordo com o exposto acima. Para que a remoção ou 
colocação da máscara possa ser realizada deve-se fazer a higienização das mãos 
imediatamente antes e depois. Durante o uso da máscara não se deve tocar a própria 
face, olhos e nariz, para evitar a auto inoculação. Nos laboratórios onde há manipulação 
de produtos químicos ou biológicos, além da máscara facial, é obrigatório o uso dos 
demais Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (óculos, luvas, jalecos, etc.). 

- higienização das mãos com frequência  

Quanto à higienização das mãos, esta deve ser, preferencialmente, realizada com água 
e sabonete líquido durante 30 segundos, para situações em que haja sujidade visível das 
mãos, ao chegar na instituição, ao se utilizar sanitários ou antes das refeições. A 
utilização do álcool em gel 70% é desejável para higienização das mãos quando elas não 
apresentarem sujidade visível. O álcool em gel 70% é um produto inflamável, portanto, 
deve ser tomado cuidado ao usá-lo em laboratórios perto de chamas.  

- distanciamento social (mínimo 1,5 metro) 

As sinalizações visuais disponíveis no campus, relativas às medidas de enfrentamento 
da COVID-19, devem ser observadas. Deve-se respeitar o número máximo de pessoas 
permitidas no ambiente (por dia e/ou turno de trabalho), mantendo a distância de 1,5 
metro entre as pessoas, evitar aglomerações, cumprimentos e saudações evitando a 
aproximação física.  

- dentre todas as outras medidas referidas no Plano.  

Evitar o uso de sistemas de climatização, dando preferência à ventilação natural, 
deixando as janelas e portas abertas; evitar ao máximo a circulação nos corredores; 
utilizar utensílios próprios (ou descartáveis), em hipótese alguma fazer o 
compartilhamento de copos, xícaras, pratos e talheres; trazer garrafa de água potável e 
utilizar os bebedouros disponíveis somente com copos próprios, ou copos descartáveis, 
ou para preenchimento da garrafa; manter cabelos sempre presos, contribuindo para 
reduzir o contato frequente das mãos e do cabelo com o ambiente, e seguir a campanha 
de “Adorno Zero”, ou seja, evitar o uso de adornos como anéis, pulseiras, relógios, 
brincos pendentes, a fim de se garantir a correta higienização das mãos, evitando que 
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tais adornos se tornem obstáculos para a fricção de todas as partes das mãos e que 
representem possíveis áreas de retenção e contaminação; evitar o compartilhamento 
de objetos pessoais como por exemplo canetas, lápis, calculadoras e celulares, entre 
outros, etc. 

Caso você se sinta doente, com sintomas gripais, ou com suspeita de COVID-19, evite 
contato físico com outras pessoas. Comunique, imediatamente, à Comissão Local, 
através do endereço eletrônico covid.cnil@ifrj.edu.br, e mantenha-se em isolamento 
domiciliar, podendo retornar ao campus somente após 14 (quatorze) dias do início dos 
sintomas. 

Além disso, chama-se a atenção para o Termo de Conhecimento das normas de conduta para 

a realização de atividades presenciais em laboratório e/ou sala de aula do IFRJ - campus 

Nilópolis na vigência da pandemia de COVID-19*, apresentado no Apêndice 4,  que deverá ser 
preenchido por alunos e servidores, no âmbito do retorno presencial de atividades em 

laboratório e/ou sala de aula, a fim de deixar todos cientes das medidas e protocolos de 
biossegurança que serão adotados no campus.  

*É importante destacar que os protocolos reafirmados no termo são recomendados para que o 
índice de transmissão do vírus e a taxa de infecção dentro do campus sejam minimizados. Logo, 
a violação das diretrizes coloca em risco a segurança de todos que estiverem frequentando os 
ambientes do campus durante o período de pandemia. 

MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DE ACORDO COM CADA AMBIENTE 

A. SALAS DE AULA 

 
1. Descrição das atividades 

Nestes ambientes, são realizadas atividades pedagógicas letivas, com aulas expositivas 
de diversas disciplinas, e conteúdos em diferentes níveis de ensino. Há o encontro de 
um professor com vários alunos dentro do mesmo ambiente, o que necessita de atenção 
e cuidados para que as medidas de biossegurança sejam seguidas à risca. 

2. Biossegurança 

Dentre todas as medidas de biossegurança para a contenção da transmissão do vírus da 
COVID-19, destacam-se como prioridade nestes ambientes: 
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Recomendações GERAIS do Ministério da Saúde [1,2] para todos, em todos os 

ambientes:  

1) SEMPRE utilizar máscaras. Podendo ser caseiras ou artesanais feitas de tecido, 
ou profissionais (incluindo cirúrgicas, PFF2 e N-95) utilizando-a desde a saída da 
sua residência, durante o tempo em que permanecer no IFRJ (em todos os 
ambientes) e até o momento em que retornar para sua moradia.  

2) A máscara deve ser mantida justa ao rosto, cobrindo nariz e boca, e atender à 
necessidade de troca de acordo com seu estado de higiene e conservação 
(rasgada, suja ou úmida), não excedendo o prazo de 2 horas, periodicidade 
atualmente indicada pelo Ministério da Saúde (ou 6h no caso das máscaras 
profissionais).  

3) Evitar tocar no rosto com as mãos não-higienizadas. Se precisar tocar o rosto (e 
após tocá-lo), higienize sempre as mãos. Neste ambiente, higienizar com álcool 
a 70%, líquido ou em gel. 

4) Evitar o uso de adornos; manter os cabelos presos, bem como a barba e as 
unhas aparadas, para evitar o acúmulo de sujeira nesses locais dificilmente (ou 
menos) higienizados, e evitar levar as mãos ao rosto ou próximo dele 
acidentalmente. 

5) Não compartilhar objetos de uso pessoal (como lápis, canetas, copo, garrafas, 
ou qualquer outro utilizado no ambiente laboral). Situações particulares de 
empréstimos referentes às aulas práticas devem ser levadas à Comissão Local 
pelos professores para avaliação da possibilidade.     

6) Auxiliar a manter os ambientes sempre limpos e bem-ventilados (lembrando de 
manter portas e janelas sempre abertas). 

7) Evitar a circulação desnecessária dentro do ambiente ou fora dele.  
8) Adotar um comportamento amigável, porém SEMPRE sem contato físico. 
 

Recomendações GERAIS do Comitê de Saúde e Segurança do Trabalho do IFRJ [1] para 

os estudantes:  

1) Caso você se sinta doente, com sintomas gripais, ou com suspeita de COVID-19, 
evite contato físico com outras pessoas. Comunique, imediatamente, à 
Comissão Local, através do endereço eletrônico covid.cnil@ifrj.edu.br, e 
mantenha-se em isolamento domiciliar, podendo retornar ao campus somente 
após 14 (quatorze) dias do início dos sintomas. 
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Recomendações ESPECÍFICAS do Comitê de Saúde e Segurança do Trabalho do IFRJ [1], 

para os estudantes dentro das salas de aula:  

1) Respeitar a distância mínima de 1,5 metro entre indivíduos. 
2) Respeitar o intervalo previsto entre as carteiras.  
3) Não consumir nenhum tipo de alimento dentro da sala de aula.  
4) Respeitar os horários de entrada e saída, bem como de intervalos, e as 

demarcações e dinâmicas adotadas, para evitar aglomerações. 
5) Não permanecer no ambiente nos momentos livres de atividades acadêmicas. É 

recomendado que os estudantes retornem para suas residências quando não 
houver compromissos na instituição por longos períodos antes e após as aulas 
e as atividades acadêmicas.  

6) Observar e respeitar as orientações dos profissionais da saúde, bem como dos 
professores, coordenadores, diretores e demais servidores do campus. 

3. Dinâmica 

a. Dinâmica específica para todas as SALAS DE AULA:  

Ao entrar na sala de aula, alunos e professor devem: 

- Respeitar o distanciamento na porta de entrada (entrando “um a um”, 
respeitando a marcação no chão do corredor); 

- Limpar os sapatos no tapete sanitizante disponível na porta de entrada da sala; 
- Higienizar as mãos no dispensador de álcool disponibilizado na entrada da sala; 
- Se acomodarem, respeitando o distanciamento programado (respeitando as 

sinalizações que estarão na sala); 
- Caso seja necessário sair da sala, eventualmente, deve ser comunicado ao 

professor e, ao retornar ao ambiente, deve ser realizado o mesmo 
procedimento inicial (higienização de mãos, limpeza das solas dos sapatos e 
manter o distanciamento obrigatório); 

- Manter os ventiladores ligados durante todo o período de uso da sala de aula. 
Caso necessário, o ar condicionado poderá ser utilizado. 

- A máscara usada, ao ser trocada, deve ser armazenada em sacola plástica 
fechada. Caso seja descartável, a mesma deve ser armazenada em sacolas 
plásticas fechadas e descartadas em lixeiras específicas sinalizadas; 

- Não realizar refeições na sala de aula, evitando, ao máximo, a retirada da 
máscara para qualquer atividade dentro da sala;  

- Sugere-se o porte de álcool em gel 70° individual para a higienização frequente 
das mãos; 
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- Seguir todas as normas de biossegurança já descritas, anteriormente, neste 
documento, em especial, uso constante de máscaras, evitar circulação dentro 

do ambiente, não compartilhar objetos e não ter contato físico em nenhuma 
hipótese. 

Ao sair da sala de aula, alunos e professor devem: 

- Sair individualmente, e não em grupos (a porta de entrada é a mesma porta por 
onde todos sairão); 

- Higienizar as mãos no dispensador de álcool disponibilizado próximo a entrada 
da sala; 

- NÃO retirar a máscara; 
- Ir direto para sua residência, caso não tenha outra atividade obrigatória na 

instituição; 
- Caso necessite permanecer na instituição para qualquer outra atividade, NÃO 

AGLOMERAR e NÃO REALIZAR CONTATO FÍSICO em hipótese nenhuma - manter 
sempre o distanciamento interpessoal e não realizar contato físico. 

Após as atividades na sala de aula: 

- Recomenda-se que as salas sejam limpas, pelo setor de limpeza, de acordo 
com o padrão de desinfecção estabelecido, nos intervalos de cada aula.  

b. Especificidades das SALAS DE AULA:  

A seguir, as salas de aulas estão reportadas de acordo com suas especificidades de 
tamanho e estrutura. As recomendações de atuação foram feitas baseadas nestas 
especificidades e na distribuição dos alunos, respeitando o distanciamento interpessoal 
de 1,5 metro, sendo exposta a situação para cada bloco da instituição (salas do bloco A, 
B e D). Encontram-se, em apêndice (Apêndice 1), imagens demonstrativas de como 
ficariam as disposições das carteiras, em fotos, chamadas, neste documento, de “fotos 
modelo”. É importante notar que existem salas com boa ventilação e bom espaço (como 
demonstrado no Apêndice 1), mas também existem salas que não atendem às medidas 
de biossegurança adequadas - bloco B e que não serão utilizadas. 

Em geral, as atividades em sala devem seguir o quantitativo recomendado na Tabela 1. 
Esta foi confeccionada com base nas particularidades de cada estrutura de sala e de 
blocos específicos.  
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Tabela 1. Recomendações para a realização de atividades nas salas de aula do campus 

Nilópolis.  
 

Bloco 
Número de alunos* 

(distanciamento de 1,5m) 

A (Salas A 201 - A 222) 12 

B (Salas B 208 - Pós graduação)** - 

D (Salas D 215 - D 225) 9 - 12*** 

*Recomenda-se o número de alunos previsto na tabela + 1 (um) professor em casa sala. 
**Não é recomendado utilizar as salas do bloco B, devido às dificuldades de circulação e 
ventilação, com exceção das salas da Pós-graduação que se encontram definidas abaixo, nas 
particularidades. 
***Verificar a quantidade em função de cada sala abaixo, nas particularidades. 
 

As medidas específicas, estruturas gerais e particularidades estão descritas na 
sequência: 

 

- SALAS DO BLOCO A (A201-A224) 

-   Medidas: 7m X 7m 

- Estrutura Geral: Todas com 2 Janelas grandes, ventiladores existentes*, ventilação 
razoável. 

*nas salas: A 201 - 6 ventiladores (todos funcionam); A 202 - 3 ventiladores ( todos 
funcionam); A 203 - 3 ventiladores (todos funcionam); A 204 - 2 ventiladores (todos 
funcionam); A 205 - 4 ventiladores (todos funcionam); A 207 - 3 ventiladores (todos 
funcionam); A 212 - 2 ventiladores (todos funcionam); A 209 - 4 ventiladores (todos 
funcionam); A 211 - 4 ventiladores (todos funcionam); A 214 - 2 ventiladores (todos 
funcionam); A 213 - 4 ventiladores (todos funcionam); A 216 - 4 ventiladores (nenhum 
funciona); A 218 - 4 ventiladores (dois funcionam); A 220 - 2 ventiladores (todos 
funcionam); A 222 - 2 ventiladores (nenhum funciona); A 224 - 2 ventiladores (todos 
funcionam) 
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-  Recomendação de atuação:  

- 1,5m de distância - comportam 12 alunos + 1 professor 

-  

- SALAS DO BLOCO B: 

- 2º pavimento: B208-B235 e Salas da pós-graduação  

- Medidas:  

B208 (Laboratório de Artes) - 8,30m X 11,20m 

        B207, B209 e B235 - 4,00m X 6,80m 

        B213, B215 e B217 - 4,10m X 7,00m 

                    B231 - 7,00m X 7,00m 

       Sala 1 Pós-graduação (esquerda) - 4,90m X 4,40m 

       Sala 2 Pós-graduação (direita) - 3,65m X 6,10m 

- 1º pavimento: (B116 e salas de GPI - 1º pavimento) 

- Medidas:  

B116 - 12,00m X 8,20m 

                    B117 - 9,20m X 4,70m; Laboratório B117 - 5,70m X 4,70m 

                    B115 - 9,20m X 4,70m; Laboratório B115 - 5,70m X 4,70m 

- Estrutura Geral (para os dois pavimentos): sem Janelas (ou apenas presença de 
basculantes com pouca ventilação)*, ventiladores existentes**, PÉSSIMA ventilação e 
tamanho pequeno. 

* A sala B208 (Laboratório de Artes) possui 2 janelas e ventilação, contudo, para a 
utilização da sala, é preciso que parte do espaço ocupado seja remanejado. A sala B116 

(Laboratório de Física) não possui janelas e ventilação, contudo, para a utilização da 

sala, é preciso também a mudança na sua configuração, deixando-a ventilada; as salas 

da pós-graduação possuem duas janelas grandes que viabilizam sua utilização, caso 
estejam abertas. 

**funcionam nas salas: Somente a sala B208 - 2 e B231 - 1. 
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-  Recomendação de atuação:  

NÃO UTILIZAR ESTAS SALAS*, UMA VEZ QUE NÃO VIABILIZAM O 

SEGUIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA DE 

MANEIRA ADEQUADA. SÃO POUCO VENTILADAS, ESTREITAS, E, 

MESMO COM A PRESENÇA DE AR CONDICIONADO, NÃO VIABILIZA A 

CIRCULAÇÃO ADEQUADA DE AR.  

*com exceção das salas da pós-graduação que podem ser utilizadas 
com as janelas e porta abertas, comportando:  

- sala da pós 1 (esquerda) - 6 alunos com distanciamento de 
1,5m;  

- sala da pós 2 (direita) - 8 alunos com distanciamento de 1,5m 

-  

- SALAS DO BLOCO D (D215-D225): 

-  Medidas:  D215 - 7,3m X 5,0m 

          D217 a D221 - 7,3m X 7,0m 

          D223 - 7,3m X 5,9m 

          D225 (Sala de Desenho) - 9,4m X 6,9m 

-  Estrutura Geral: D215 a D223 com 2 Janelas grandes e D225 com 4 janelas grandes, 
ventiladores existentes*, ventilação razoável quando todos os ventiladores funcionam. 

*funcionam nas salas: D215 - 2; D217 - 0 (4 fora de operação); D219 - 3; D211 - 2 (2 
fora de operação); D223 - 4; D225 - 2 (2 fora de operação).  

-   Recomendação de atuação:  

- D215 e D223: 

- 1,5m de distância - comportam 9 alunos + 1 professor. 

- D217 a D221:  

- 1,5m de distância - comportam 12 alunos + 1 professor. 

- D225*: 

- 1,5m de distância - comportam 9 alunos + 1 professor. 
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*Nesta sala, os alunos utilizam material de uso coletivo para as atividades de desenho técnico 

(régua T, por exemplo). Recomendação: Não utilizar este ambiente, uma vez que o 

compartilhamento dos materiais não segue as medidas de biossegurança de forma adequada. 
Porém, casos particulares e situações pontuais serão avaliadas pela Comissão Local, de acordo 

com a necessidade levantada pelos servidores que utilizam o ambiente. 

 

B. LABORATÓRIOS  

1. Descrição das atividades 

Nestes ambientes tecnológicos, são realizadas atividades pedagógicas práticas, com 
aulas expositivas e práticas experimentais de diversas disciplinas, e conteúdos em 
diferentes níveis de ensino.  Há o encontro de dois professores (ou um professor ou um 
professor e, possivelmente, um técnico de laboratório) com vários alunos dentro do 
mesmo ambiente. Além disso, nesses ambientes, ocorre uma participação mais ativa 
dos alunos nas atividades, sendo eles os responsáveis, na maioria dos casos, pelos 
desenvolvimentos das atividades experimentais propostas, o que necessita de ainda 
mais atenção e cuidados para que as medidas de biossegurança sejam seguidas à risca. 

2. Biossegurança 

Dentre todas as medidas de biossegurança para a contenção da transmissão do vírus da 
COVID-19, destacam-se como prioridades todas as mesmas medidas já destacadas na 
seção A (para as salas de aula).  

Porém, onde se lê “carteira”, na secção A, passa-se a ler para esse ambiente “bancada”: 

 “Respeitar as demarcações para o uso das bancadas”. 

Nos laboratórios, orienta-se que a higienização das mãos durante as atividades no 
ambiente seja feita, preferencialmente, com água e sabão, nas pias disponíveis do 
ambiente, principalmente, quando o aluno estiver envolvido em práticas que usem 
chama/fogo. E o mais importante, além das máscaras de biossegurança obrigatórias, 
neste ambiente é também obrigatório e necessário o uso dos EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual): jaleco, calças compridas, óculos de segurança e sapatos fechados. 

Caso seja possível, serão colocadas, em cada bancada, divisórias de acrílico que ajudarão 
na separação segura do ambiente.  
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SUGESTÕES EM RELAÇÃO ÀS AULAS PRÁTICAS: 

Sugere-se que algumas práticas sejam realizadas de modo demonstrativo para 
o uso no formato de ensino remoto, com gravação prévia do professor no laboratório 
sem a presença de alunos, diminuindo assim a exposição de ambos (alunos e professor). 

Orienta-se que todas as práticas que não possam ser repensadas como 
demonstrativas sejam realizadas, individualmente, pelos alunos. Sem formação de 
duplas, trios ou grupos. Essa medida deve ser respeitada para diminuir os níveis de 
aproximação, preservando o distanciamento seguro entre os alunos. 

 Sugere-se, também, que práticas longas e inviáveis de serem realizadas 
individualmente, sejam repensadas, priorizando sempre a minimização do risco de 
contágio no local.  

 Sugere-se também que haja o planejamento acerca do quantitativo de práticas 
por turno, no mesmo laboratório, de modo a viabilizar período suficiente para a 
dinâmica de desinfecção e posterior montagem da aula seguinte.   

3. Dinâmica 

a. Dinâmica específica para todos os LABORATÓRIOS:  

Ao entrar no laboratório, alunos e professores devem: 

- A entrada nos laboratórios (tanto na área interna - das bancadas - como na área 
externa - corredor/higienização das mãos/pés, etc.) deve ser supervisionada 
pelo professor responsável pela aula prática juntamente com o professor dupla 
e/ou técnico responsável pelo laboratório, de modo a se evitar aglomerações 
dentro e fora deste. Essa dinâmica deve ser realizada de forma que se tenha um 
profissional dentro do laboratório, outro fora e os alunos devem respeitar as 
sinalizações de distanciamento determinadas; 

- Respeitar o distanciamento na porta de entrada (entrando “um a um”, 
respeitando a marcação no chão do corredor);  

- Limpar os sapatos no tapete sanitizante disponível na porta de entrada do 
laboratório; 

- Higienizar as mãos no dispensador de álcool disponibilizado na entrada do 
laboratório; 

- Colocar, individualmente, as mochilas nos locais demarcados em cada 
laboratório. 

- Se deslocarem para as respectivas bancadas, respeitando o distanciamento 



IFRJ Campus Nilópolis 

Plano Local de Retorno Gradual das Atividades Presenciais 

13   

 

programado (respeitando as sinalizações que estarão nas bancadas); 
- Caso seja necessário sair do laboratório, eventualmente, deve ser comunicado 

ao professor, e ao retornar ao ambiente deve ser realizado o mesmo 
procedimento inicial (higienização de mãos, limpeza das solas dos sapatos e 
manter o distanciamento obrigatório); 

- Seguir todas as normas de biossegurança já descritas anteriormente neste 
documento, em especial, uso constante de máscaras, evitar circulação 

desnecessária dentro do ambiente, não compartilhar objetos (e vidrarias) e não 

ter contato físico em nenhuma hipótese. 

Durante a prática no laboratório, alunos e professor devem: 

- Respeitar a circulação individual nos ambientes em comum (como capelas, 
balanças, salas de equipamentos, ou materiais, etc). Toda atividade deve ser 
feita com distanciamento e, no caso de salas fechadas, recomenda-se 
fortemente a não utilização, mas se for necessário ser utilizada, somente 
individualmente, com o ambiente sempre aberto. Neste caso, entre um e outro 
usuário, se faz necessário borrifar no ambiente fechado álcool 70°, e aguardar 
um tempo mínimo de 20 minutos; 

- Não consumir alimentos nem bebidas dentro dos ambientes tecnológicos; 
- Em caso de acidentes, as medidas de socorro devem permanecer as mesmas de 

segurança de laboratório, utilizando as ferramentas de remediação disponíveis, 
evitando a aglomeração, tendo auxílio direto e imediato do professor ao aluno, 
se necessário, sendo encaminhado para o SerSa;  

- Aconselha-se o uso de protetores faciais (face-shield), caso possível. 

Ao sair do laboratório, alunos e professor devem: 

- Pegar sua mochila, individualmente, no local reservado, e encaminhar-se para 
a saída do ambiente; 

- Sair, individualmente, e não em grupos (sempre respeitando a indicação de 
entrada e saída); 

- Higienizar as mãos no dispensador de álcool disponibilizado próximo à porta 
de saída do laboratório; 

- NÃO retirar a máscara; 
- Ir direto para sua residência, caso não tenha outra atividade obrigatória no 

campus; 
- Caso necessite permanecer no campus para qualquer outra atividade, NÃO 



IFRJ Campus Nilópolis 

Plano Local de Retorno Gradual das Atividades Presenciais 

14   

 

AGLOMERAR E NÃO REALIZAR CONTATO FÍSICO em hipótese nenhuma - 
manter sempre o distanciamento interpessoal. 

-  

Após as atividades no laboratório: 

- Recomenda-se que os laboratórios sejam limpos com o padrão de desinfecção 
pelo setor de limpeza, nos intervalos de cada aula prática.  

b. Especificidades dos laboratórios:  

A Tabela 2 demonstra algumas especificidades de cada ambiente tecnológico.  

Além disso, estão expostas, nos apêndices deste documento, as imagens de duas 
plantas genéricas, chamadas neste documento, de “plantas modelo”. Essas demonstram 
ambientes tecnológicos em que ocorrem aulas: um com duas portas em lados opostos 
(Apêndice 2), e outro com duas portas para o mesmo lado (no mesmo corredor - Apêndice 3A; 

em corredores diferentes - Apêndice 3B). Ambos trazem de forma visual como poderia ser a 
dinâmica de entrada, saída e dentro dos laboratórios.  

OBS.: É importante mencionar que as “plantas modelos” servem como “guia” para a 
dinâmica nos laboratórios, mas sabe-se que cada ambiente tecnológico tem suas 

especificidades, por isso, foram feitas as definições específicas na Tabela 2. 

Recomenda-se, além do quantitativo de alunos disponível na Tabela 2, e a disposição 
espacial da dinâmica exposta nas imagens disponíveis em apêndice (para os ambientes de aula), 
as seguintes orientações para os ambientes de pesquisa: 
 

AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE PESQUISA:  

- Presença de somente uma ou duas pessoas, por turno, nestes ambientes (nos 
laboratórios maiores, respeitar o quantitativo definido na Tabela 2 para minimizar as 
possibilidades de proximidade não segura);  

- Manter distanciamento máximo possível e evitar deslocamentos internos 
desnecessários enquanto durar as atividades no ambiente tecnológico; 

- Nos laboratórios que possuem ar condicionado e que só possam funcionar mediante 
climatização, a manutenção dos aparelhos de ar deve ser periódica (troca de filtros 
regularmente). Havendo possibilidade de se realizar a atividade com o ambiente aberto 
e ventilado, deve-se optar por este modo e manter o ar condicionado desligado; 

- Seguir uma escala* para uso de equipamentos (organizado pelos supervisores de 
laboratório, juntamente com os técnicos responsáveis pelo ambiente tecnológico) para 
que se evite aglomerações; 

- Utilizar uma planilha virtual*, acessível a todos os usuários, para registro de presença 
diário no ambiente tecnológico - seguindo as regras e determinações definidas para 
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cada ambiente tecnológico (organizadas pelos supervisores de laboratório, juntamente 
com os técnicos responsáveis pelo ambiente tecnológico); 

- Nos ambientes multiusuários, como Pesquisa I e II, seguir a agenda semanal virtual* 
para a rotina de utilização, com agendamento prévio, controlado pelo supervisor do 
laboratório. 

- Em caso de sintoma ou suspeita, reportar ao supervisor do laboratório, setor 
responsável e não se dirigir ao laboratório. Seguir as normas e protocolos para 
suspeitos;  

- Seguir estritamente todas as medidas de biossegurança descritas neste documento. 

*Essa “organização virtual” (escala, planilha de presença e agenda de uso) será 
divulgada por e-mail pelos supervisores de laboratório assim que estiverem disponíveis, 
e planejada juntamente com os usuários dos ambientes tecnológicos de pesquisa. 
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Tabela 2. Especificidades para os laboratórios do IFRJ Campus Nilópolis. 

 
Laboratório Número 

Área (m²) 
ou 

(LXC) 

Alunos 
recomendados 

(1,5m)* 
Ventiladores Janelas Portas Ar 

Condicionado Obs. 

Central Analítica 
II B101 

22 m² 2 0 0 1 2 Somente pesquisa. 

Química 
Orgânica I B104 

 
9x9 

 
10 3 2 2 0  

Química 
Inorgânica B108 

 
9x9 

 
12 2 2 2 0  

Biologia B112 
7 X 11 10 0 0* 2 1 *Tem basculante 

Quantitativa/ 
Residuários B113 

7X10 15 4 2 2 2 

Atentar para a sala de pesagem - 
espaço pequeno e sem janela. 

Recomendado apenas 2 usuários 
no ambientes, respeitando o 

distanciamento social.  

Pesquisa II B118 
55 12 4 0* 2 0 *Tem basculante. Somente 

pesquisa. 

Laboratório de 
GPI I 

B117 5,7 X 4,70 7 0 0* 1 2 

*Tem basculante. Sala interna 
comporta 4 alunos. Contêm 1 ar. 

A comissão não recomenda 
utilização desses ambientes. A 

ventilação não é adequada pela 
estrutura ser estreita e ter 

basculantes pequenos. 
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Laboratório Número 

Área (m²) 
ou 

(LXC) 

Alunos 
recomendados 

(1,5m)* 
Ventiladores Janelas Portas Ar 

Condicionado Obs. 

Laboratório de 
GPI II 

B115/ -- 10 0 0* 1 1 

*Tem basculante. Sala interna 
comporta 5 alunos. Contêm 1 ar 
e uma porta extra. A comissão 

não recomenda utilização desses 
ambientes. A ventilação não é 
adequada pela estrutura ser 

estreita e ter basculantes 
pequenos. 

Absorção 
Atômica B120 

20 m² 2 0 0* 1 1 *Tem basculante. 

Somente pesquisa. 

Química Geral B122 
8X11 15 1 0 2 0  

Central Analítica B123 

14 m² 

(aproximado) 2 0 1 1 1 Somente pesquisa. 

Pesquisa I B124 
11,9 X 6,3 4 2 0 2 0 Somente pesquisa. 

Microscopia B127 
5,84 x 8,71 6 0 1 1 2 

Janela estreita de 60 cm de 
abertura. Apenas uma porta para 

entrada e saída em ambiente 
estreito -  o que dificulta a 

circulação do ar. 

Química 
Orgânica II B129 

 
6X8 

 
10 2 2 2 0  
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Laboratório Número 

Área (m²) 
ou 

(LXC) 

Alunos 
recomendados 

(1,5m)* 
Ventiladores Janelas Portas Ar 

Condicionado Obs. 

Análise 
Qualitativa B204 

9X9 12 3 2 2 0  

Análise 
Instrumental B206 

8,7 X 5,5 12 0 1 2 2 

Atentar para a sala de pesagem - 
espaço pequeno e sem janela. 

Recomendado apenas 2 usuários 
no ambiente, respeitando o 

distanciamento social. 

Bioquímica B210 
7x9 12 4 2 2 2  

Microbiologia B212 
7X9 10 0 2 2 5 

Sala de autoclave: uso de 1 em 1 
com acompanhamento de um 

dos professores ministrantes da 
prática 

Bioensaios B214 
6,5 X 5,9 4 0 0* 1 1 *Tem basculante. 

Somente pesquisa. 

CEMMA I 
--- 30 m² 2 0 2 1 1 Somente pesquisa. 

CEMMA II 
--- 45 m² 2 0 4 2 2 Somente pesquisa. 

Laboratório 
Didático I : 

Física básica 

--- 8,35 X 6,12 6/12/12 0 0 1 2  

Laboratório 
didático II : 
Física básica 

--- 8,26 X 8,58 12 0 3 1 2  
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Laboratório 
Número 

Área (m²) 
ou 

(LXC) 

Alunos 
recomendados 

(1,5m)* 
Ventiladores Janelas Portas Ar 

Condicionado Obs. 

Laboratório 
didático III: 

Física Moderna 

--- 8,26 X 6,12 10 o 3 1 2  

Laboratório 
didático IV: 

observatório 
astronômico 

--- 8,35 X 6,10 9 0 3 1 1  

Laboratório de 
Informática II 

A219 7 X 7 9 0 2 1 1 
Recomenda-se o uso com portas 
e janelas abertas mesmo com o 

ar ligado. 

Laboratório de 
Informática I 

A215 7 X 7 9 0 2 1 2 
Recomenda-se o uso com portas 
e janelas abertas mesmo com o 

ar ligado. 

Laboratório de 
Informática III 

D110 4,60 x 5,83 6 0 1 1 1 
Recomenda-se o uso com portas 
e janelas abertas mesmo com o 

ar ligado. 

LaBen 
--- 3,30 X 5,60 4 0 1 1 1  

* planejamento para um distanciamento interpessoal de 1,5m, baseado na estrutura e análise de biossegurança em cada ambiente tecnológico. 

OBS.: É RECOMENDADO QUE TODOS OS LABORATÓRIOS SEJAM UTILIZADOS COM PORTAS E JANELAS ABERTAS PARA AUMENTAR A 
VENTILAÇÃO E, PREFERENCIALMENTE, COM AR CONDICIONADO DESLIGADO. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No atual momento, o que se faz individualmente acarreta consequências coletivas. Portanto, 
ter a consciência individual de se proteger é estar protegendo o outro. Para isso, este 

documento reúne uma série de medidas, recomendações, dinâmicas e sugestões que devem 

ser cumpridas por cada membro envolvido nas atividades institucionais (alunos, servidores, 

colaboradores e outros) ao longo de todo o retorno presencial gradual, referindo-se, em 
especial, aos ambientes SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS. 

O documento orienta e direciona para previsões de segurança que deverão ser adotadas nas 
salas de aula e nos laboratórios durante a retomada gradual das atividades presenciais. Enfatiza-

se isso, pois sabe-se que o atual momento não é o mais adequado para um retorno presencial 

TOTAL e que, mesmo quando forem observadas taxas de transmissão/infecção em declive, as 

medidas de biossegurança e mudanças na rotina deverão perdurar por bastante tempo, para 
que os números não comecem a subir novamente.  

As ações individuais e coletivas de biossegurança AGORA, no isolamento social, juntamente com 

o aumento da vacinação, possibilitam a diminuição do índice de transmissão do vírus 
responsável pela COVID-19, e aceleram, desta forma, um possível retorno presencial das 

atividades acadêmicas. Porém, um retorno presencial deve ser planejado de forma GRADUAL e 

sempre observando todos os índices e evidências científicas e dos órgãos de saúde. Para que 
tenhamos um retorno GRADUAL e SEGURO, é necessário que todos estejam preparados para 

respeitar e seguir as recomendações de biossegurança e dinâmicas previstas, de modo que as 

taxas de transmissão continuem diminuindo, os riscos de infecção/transmissão sejam 

minimizados, e as atividades presenciais possam ser retomadas de forma menos arriscada.  Por 
isso, este documento se faz necessário e essencial. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1. “FOTOS MODELO” - SALAS DE AULA COM CARTEIRAS DISTANCIADAS. 

(Fotos de exemplo - ventilação e espaçamento adequados: Sala do Bloco A) 

 

 

 

Janelas e portas devem estar abertas 
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APÊNDICE 2. “PLANTA MODELO” - LABORATÓRIO COM DUAS PORTAS OPOSTAS. 
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APÊNDICE 3. “PLANTA MODELO” - LABORATÓRIO COM DUAS PORTAS DO MESMO LADO.  

 

A. PORTAS NO MESMO CORREDOR  
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B. PORTAS COM DISPONIBILIDADE DE DIFERENTES CORREDORES  
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APÊNDICE 4. “TERMO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PARA A 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS EM LABORATÓRIO E/OU SALA DE AULA 

DO IFRJ CAMPUS NILÓPOLIS, NA VIGÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19” 

 

TERMO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PARA A REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES PRESENCIAIS EM LABORATÓRIO E/OU SALA DE AULA DO IFRJ CAMPUS 

NILÓPOLIS, NA VIGÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19  

Nome completo  

Segmento  (   ) Docente      (   ) Discente     (   ) Técnico-administrativo 

Matrícula  

Data  

Assinatura   

Mediante este instrumento, DECLARO ter ciência das medidas preventivas de 
comportamento e proteção para realização de atividades presenciais em espaços físicos 
do IFRJ campus Nilópolis, na vigência de pandemia pela COVID-19, e estou ciente de todos 
os Protocolos de Biossegurança previstos no Plano de Contingência para Prevenção, 

Monitoramento e Controle do novo Coronavírus do IFRJ campus Nilópolis, assim como 
as recomendações definidas no Plano de Retorno Gradual das Atividades Presenciais do 

IFRJ campus Nilópolis. Declaro, a fim de se mitigar os riscos de transmissão do vírus, que 
estou ciente da necessidade da adoção de todas as medidas gerais apresentadas na seção 

2 deste apêndice  Planejamento e Protocolos Gerais de Segurança, dentre elas: (1) lavar 
as mãos com água e sabão ou utilizar solução de álcool em gel 70%, frequentemente; (2) 
manter o distanciamento social de 1,5 metro; (3) evitar aglomerações; (4) utilizar 
equipamentos de proteção individual, em especial a máscara facial adequada ao 
ambiente; (5) não tocar a face com as mãos; (6) realizar desinfecção de materiais e 
equipamentos com álcool 70%; (7) manter os ambientes bem ventilados; (8) evitar 
aproximações e/ou contato físico, tais como apertos de mãos e abraços. Declaro, também, 
que fui esclarecido de que, em caso de sintomas da COVID-19 ou sintomas gripais em mim 
ou em contatos próximos, devo comunicar imediatamente à Comissão Local, através do 
endereço eletrônico covid.cnil@ifrj.edu.br, a fim de receber orientações adequadas e não 
devo frequentar os espaços do campus no período de isolamento determinado. 

 


