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1 – INTRODUÇÃO
O ano de 2020 trouxe grandes desafios a toda comunidade mundial com o surgimento de uma
das mais devastadoras pandemias: a Covid-19. Diversos setores da sociedade, inclusive os
sistemas educacionais, no Brasil e no mundo, tiveram suas rotinas paralisadas e com pouca
informação para poder agir de forma a resguardar a saúde de todos e manter as suas diversas
atividades. O cenário sem precedentes exigiu rápida e inédita reação, realizando ações
preventivas, até mesmo pela opção do fechamento total de escolas. No mundo, foram mais de
90% dos alunos impactados por essa medida, e no Brasil, as dificuldades não foram diferentes.
Um novo ano se iniciou com os mesmos desafios e dificuldades, mas repleto de esperanças nos
grandes avanços da pesquisa e da ciência que, em tempo recorde, apresentaram ao mundo uma
descoberta para o combate ao poderoso vírus pandêmico.
O Campus Realengo II esteve sempre atento a essas adversidades, apoiando as ações solidárias
de ajuda humanitária, respeitando as informações apresentadas pelos órgãos sanitários,
nacionais e internacionais, realizando ações de mitigação da transmissibilidade, e seguindo
todas as orientações e normativas da Reitoria do Colégio Pedro II. Porém, apesar de todo
cuidado, tivemos colegas infectados e perdas de membros da nossa comunidade escolar, seja
direta ou indiretamente.
Em CARTA À COMUNIDADE ESCOLAR DO CAMPUS REALENGO II – FIM DE ANO, publicada em
nosso blog no início de dezembro de 2020, a Direção Geral do Campus trazia um lampejo de
esperança e um pedido de reflexão sobre nossas ações enquanto comunidade e a necessidade
da assertividade de ações para a superação das adversidades passadas. Enfatizava o
compromisso dos nossos Conselhos Institucionais e de “agir sempre relacionado ao
compromisso com o bem-estar da comunidade escolar e às condições de saúde pública e
preservação da vida” (trecho da Carta).
Nos últimos meses, o GT local de protocolos em conjunto com a Direção Geral do Campus, a
partir da mudança no cenário com o avanço da vacinação, se debruçou sobre as estratégias para
um possível retorno presencial dos estudantes. Em virtude da decisão judicial que estabeleceu
esse retorno para o dia 22 de novembro de 2021 e da Resolução 182 do Conselho Superior do
Colégio Pedro II, o protocolo já existente foi ampliado para dar conta de algumas questões
levantadas pelo protocolo emergencial e adequá-la às características de nosso Campus.

2 – INDICAÇÕES GERAIS
Na Instrução Normativa Nº 109/2020 e na Resolução CNE/CP Nº 02/2020 observam-se as
definições de estratégias e condições para o atendimento a ser realizado nas instituições
públicas e de ensino, e sobre o retorno das atividades pedagógicas remotas do Colégio Pedro II
no mês de fevereiro, houve a publicação da Portaria Nº 3112/2020. Assim, com o objetivo de
preparar os ambientes do Campus para a retomada das atividades, vislumbrando atendimentos
excepcionais presenciais, os procedimentos necessários buscaram atender as seguintes ações
estratégicas:
1- Prontidão no Atendimento: reavaliação do quantitativo da equipe de trabalho por setor
e função, verificação da infraestrutura; disposição dos equipamentos e mobiliários;
análise dos sistemas de tecnologia da informação e telefonia.
2- Adaptação Espacial: reorganizar o posicionamento de mobiliário, para respeitar o
distanciamento mínimo; definir quantitativo máximo de pessoas atendidas
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simultaneamente por setor; organizar entradas e saídas, tanto ao Campus como aos
setores, para evitar contato e proximidade de pessoas; verificar iluminação e circulação
de ar sem impedimentos, conforme normativas sanitárias.
3- Horário de Atendimento: organizar e definir grade de horário para atendimento
evitando os picos de deslocamento; organizar sistema de agenda antecipada;
elaboração de acesso progressivo, até o momento de atendimento máximo dentro das
condições previstas pelos órgãos de saúde.

3 – FASE DE RETORNO GRADUAL
Para o acesso ao Campus Realengo II, atendendo as exigências e recomendações dos
documentos legais e infralegais exarados, foi necessária a análise das recentes evidências e
estudos sobre o atual momento da crise, incluindo a análise sobre a nova cepa identificada em
território nacional, definindo assim três fases de execução: a primeira fase em fevereiro de 2021
teve como objetivo a realização de ações internas para organização, limpeza e higienização dos
espaços a serem utilizados para atendimento ao público; a segunda fase teve início em março
de 2021 e objetivou abrir os canais de comunicação do Campus e preparar o espaço para
efetivação dos acessos presencias e das atividades previstas no período; a fase 3 teve como
objetivo avaliar as ações realizadas na fase anterior e reorganizar e planejar a ampliação ou
redução dos espaços a serem utilizados para atendimento ao público interno e externo. Cada
uma das ações propostas nas fases descritas, podem ser acessadas no Blog do Campus Realengo
II, através do link https://www.cp2.g12.br/blog/re2/files/2017/04/PROTOCOLO-DE-ACESSOAO-CAMPUS_DEFINITIVO.pdf
A fase de retorno gradual dos estudantes terá início em 22 de novembro de 2021, conforme
determinação judicial, e será composta inicialmente por cinco semanas até 23 de dezembro de
2021. Nesse período, o retorno dos estudantes obedece ao formato aprovado pelo Conselho
Superior do Colégio Pedro II.

4 – CONDIÇÕES PARA O RETORNO GRADUAL DE ESTUDANTES AO MODELO
PRESENCIAL DE ENSINO
O Campus Realengo II é composto por diferentes etapas e modalidades de ensino, a saber: anos
finais do ensino fundamental, ensino médio regular, ensino médio técnico, PROEJA e Graduação.
Em cada uma dessas etapas e modalidades, estão envolvidos estudantes com diferentes idades,
inserções sociais e características de interação social e pedagógica. Por conta disso, o retorno
gradual de estudantes irá seguir as seguintes orientações.
4.1 – Distanciamento Social
De acordo com o protocolo aprovado pelo CONSUP, o afastamento social ainda é uma
necessidade, mesmo que consideremos a melhora nos índices de letalidade da COVID 19 e o
retorno às aulas presenciais não pode significar uma ampliação desmesurada dos riscos aos
diferentes públicos que terão acesso às dependências do Colégio Pedro II. Desse modo, o
retorno presencial dos estudantes no Campus Realengo II, irá considerar os seguintes aspectos:
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> Distanciamento individual de 1,5 metros entre todos os sujeitos que estiverem no Campus no
mesmo momento, a saber: servidores, estudantes e quaisquer outros representantes da
comunidade escolar;
> “Redução do número de estudantes nas salas de aula até o mínimo necessário para garantir a
segurança sanitária de todos, até que existam as garantias sanitárias e epidemiológicas
necessárias para um retorno às atividades normais em nossa cidade e instituição1”. Essa medida
tem por objetivo garantir níveis aceitáveis de segurança sanitária a todas e todos e, em caso de
infecção, essa atinja o menor número possível de pessoas.
> O distanciamento social deve ser mantido mesmo nos momentos de alimentação,
deslocamento pelo Campus e entrada e saída da instituição.
4.2 – Do acesso ao Campus
A entrada e saída dos estudantes se dará nos horários pré-determinados pela Direção
do Campus e deverá seguir as orientações indicadas pelos servidores responsáveis por esse
acesso, resguardadas as condições exigidas pelo CONSUP e pelas medidas sanitárias adotadas
para contenção da disseminação da COVID 19. Desse modo:
> Os horários de entrada e saída de estudantes do Campus são os seguintes: Manhã (entrada a
partir de 8: 40 e saída às 12:00 horas), Tarde (entrada a partir de 13 e 40 e saída às 17 horas),
Noite (entrada a partir de 18:10 e saída às 21:30).
> Apresentação da Carteira Escolar do Campus na entrada. Caso não possua, deverá estar
portando a identidade oficial com foto e informar turma e turno.
> Estar com uniforme completo. Caso o(a) estudante tenha dificuldades em apresentar o
uniforme completo, deverá atender ao previsto na Portaria nº 09/2021- CRE2/CPII.
> Apresentação de passaporte vacinal para os grupos/indivíduos que foram atingidos pelo
calendário de vacinação. Essa medida será condição indispensável para acesso ao Campus.
Servidores, estudantes e demais membros da comunidade escolar que por quaisquer motivos,
optarem pela não vacinação, não terão acesso às dependências do Campus. Reiteramos que
essa medida tem como objetivo garantir a segurança sanitária de todas e todos.
> Medição de temperatura de todas e todos que acessarem o campus. Essa não pode ser
superior à 37,4 º. Caso isso ocorra com estudantes menores de 18 anos, ela/ele será
encaminhada a um espaço isolado, a família será informada e convocada a buscar a/o estudante
para que sejam adotados os procedimentos adequados. Ressaltamos que o Campus não está
em condições de fornecer atendimento específico para detecção ou atendimento aos sintomas
decorrentes da infecção pela COVID 19.
> “A/o estudante somente retornará se não for confirmada a suspeita; ou após o período de
quarentena, em casos comprovadamente positivos. (...) Todos os casos confirmados serão
notificados às autoridades sanitárias responsáveis pelo controle da Pandemia. No caso das/dos
servidoras/es, havendo qualquer sintoma suspeito de COVID-19, ela/ele /o será liberada/o para
buscar atendimento médico, devendo retornar apenas se não for confirmada a suspeita; ou após
o período de quarentena, em casos comprovadamente positivos2.

1
2

Protocolo Emergencial de Retorno, p. 2
Idem, p.4
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> “É obrigatório o uso contínuo da máscara, preferencialmente do tipo N95/PFF2, por toda
comunidade escolar, em todas as dependências da escola, devendo ser analisadas as
informações específicas quanto à especificidade etária das crianças.”
4.3 – Da Organização do uso do Espaço Físico do Campus
> “A OBRIGATORIEDADE do uso de máscaras deverá ser fiscalizada com extremo rigor por parte
da Organização Escolar, das/dos docentes, da Direção/Coordenação Setorial do Campus, bem
como das/os demais profissionais que trabalham na Instituição. Qualquer tolerância com a
entrada de alguém sem máscara no Campus colocará em risco o restante da Comunidade
Escolar, para além dos perigos que já estaremos correndo enquanto não houver uma vacinação
em massa da população;
> Todos os banheiros dos Campus deverão ter sabonete líquido e papel toalha disponíveis para
a lavagem de mãos frequente. Caso qualquer banheiro fique momentaneamente desabastecido,
o fato deverá ser imediatamente informado à equipe responsável pela limpeza do espaço, que
providenciará o reabastecimento3”
> As salas de aula e os demais espaços utilizados pelos estudantes serão higienizados a cada
troca de turno de modo minucioso pela equipe designada pela Direção do Campus para esse
fim. Por conta disso, as salas devem ser liberadas assim que se encerrarem as atividades
pedagógicas previstas.
> Considerando o modelo adotado pelo CONSUP para o retorno gradual de estudantes ao ensino
presencial e de acordo com número de turmas por segmentos no Campus, serão disponibilizadas
cinco salas para as atividades pedagógicas e aulas. Em virtude da necessidade de manutenção
dos cuidados sanitários, prioritariamente salas de aula e espaços que possuam maior capacidade
de ventilação e manutenção do distanciamento social.
> Haverá um rígido controle da circulação pelo Campus. Os espaços que podem ser utilizados e
a forma de seu uso, serão determinados pela equipe de disciplina e demais setores envolvidos
no controle de acesso e uso das dependências do Campus.
> “Manter portas e janelas abertas, inclusive quando do uso de condicionadores de ar, quando
se fizer necessário.”
> “Cada estudante deverá ter, preferencialmente, sua própria garrafinha de água ou copo para
evitar idas frequentes ao bebedouro. É importante que as garrafas e os copos sejam
identificados, para garantir o seu uso individual. As mãos devem ser sempre higienizadas, antes
e após a utilização do bebedouro. Os bebedouros do tipo ‘jato’ serão desativados ou suas saídas
de água trocadas por torneiras para abastecer as garrafas e copos de água4.”
> Será disponibilizado Álcool Gel em diferentes espaços do Campus, em especial junto às salas
de aula, para constante higienização das mãos de estudantes e servidores.
> Durante os intervalos no turno, ou na troca de turno, a merenda deverá ser consumida em
espaços previamente definidos e mantendo o distanciamento de 1,5 metros e a devida atenção
aos parâmetros de higienização e uso das máscaras, conforme comunicado específico da
Nutrição do Campus.

3
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Idem, p. 4
Idem, p.5
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> Serão adotadas todas as medidas disciplinares previstas no Código de Ética Discente caso o(a)
estudante descumpra as normativas e orientações exaradas para atender ao período
pandêmico.
> Outras medidas poderão ser adotadas pela Direção, após ouvidos os setores pedagógicos e o
GT Pós-pandemia do Campus.
4.4 – Do uso dos diversos espaços físicos do campus.
Seguindo as orientações presentes no Protocolo Emergencial aprovado pela Resolução
182 do Conselho Superior do Colégio Pedro II e a partir das devidas adaptações ao espaço físico
do Campus Realengo II, o uso dos espaços físicos por servidores e estudantes se dará do seguinte
modo:
4.4.1 – Portaria e espaços comuns do Campus. (locais para entrada e circulação pelo Campus)
> “As/os porteiras(os), seguranças patrimoniais e recepcionistas deverão estar usando os
equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados para o contato que realizam com o
público, além de se manterem alerta aos cuidados de higiene pessoal e distanciamento social.
Os portões do Campus no horário de entrada e saída de estudantes deverão estar livres para o
acesso destes, sem sofrer qualquer barreira que crie aglomerações.5”
> Todos os espaços físicos do Campus devem ter disponibilidade de Álcool em Gel 70% em locais
estratégicos para facilitar o uso de todas e todos. A permanência e circulação de estudantes
será mantida no nível mínimo necessário para realização das atividades. Todas e todos serão
orientados nesse sentido e esses espaços estarão demarcados para garantir o adequado
distanciamento.
4.4.2 – Salas de aula. (espaços destinados à realização das atividades pedagógicas e
atendimentos aos estudantes)
> “Todas as salas de aula deverão ter, preferencialmente, um ponto de álcool em gel 70%
próximo à porta, para que estudantes e profissionais possam realizar a higiene das mãos durante
sua permanência no espaço escolar. As carteiras escolares estarão posicionadas a uma distância
de 1,5 metros, e as/os estudantes organizadas/os intercaladamente dentro do espaço da sala de
aula, enquanto durar a pandemia. A área estabelecida para o posicionamento das carteiras deve
estar demarcada no chão com fitas adesivas coloridas. As/os estudantes deverão ser
constantemente conscientizadas/os sobre a importância de respeitar a organização
estabelecida.6”
> Seguindo a orientação do protocolo de retorno “As salas estarão com sua capacidade reduzida
em 50% do total discente, sendo assim, nenhuma sala poderá ter mais do que 18 estudantes.7”
Por conta disso, e a partir do número de estudantes em cada turma do Campus, as turmas serão
divididas em Grupos A e B, organização que poderá ser alterada dependendo do número de
estudantes na turma. Essas informações serão objeto de uma publicação específica no blog do
Campus, em que será indicado nominalmente os nomes dos estudantes que compõem cada
grupo e os dias em que devem comparecer ao Campus.

5

Idem, p. 5
Idem, p. 6
7
Idem, p. 6
6
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> Os estudantes que comparecerem nos dias não indicados na organização das turmas, não
terão seu acesso permitido ao espaço do Campus.
4.4.3 – Protocolo do Campus. (Responsável pelo recebimento, registro, distribuição, controle da
tramitação e expedição de documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos
usuários internos e externos)
> Atendimento das 9h às 15h, dias úteis: preferencialmente remoto por e-mail ou presencial por
agendamento prévio por telefone.
E-mail: protocolocre2@cp2.g12.br
Telefone: (21) 2163-4827
4.4.4 – Secretaria Acadêmica. (Responsável pela documentação de estudantes, realizar a
matrícula e renovação de matrícula anualmente, confeccionar a declaração escolar, boletim
escolar, certificado e histórico escolar)
> Atendimento das 8h às 20h, dias úteis: preferencialmente remoto por e-mail ou presencial por
agendamento prévio por telefone.
E-mail: secretariacr2@cp2.g12.br / secretariagraduacaocr2@cp2.g12.br
Telefone: (21) 2163-4810 / 2163-4811
4.4.5 – Centro de Inclusão Digital. (Espaço destinado a promover atividades que possibilitem a
inclusão digital da comunidade de Realengo e adjacências. Aberto para atender,
excepcionalmente, aos discentes com dificuldades de acesso remoto em suas residências)
> Atendimento das 9h às 15h, dias úteis: presencial preferencialmente por agendamento prévio
por telefone.
E-mail: bibdigital@cp2.g12.br
Telefone: (21) 2163-4821
4.4.6. – SOE. (Responsável pela comunicação de forma ágil, eficiente e integrada entre os alunos
e os diversos setores e profissionais técnico-administrativos e/ou docentes do campus. Orientar
os alunos nos aspectos comportamentais em consonância com o Código de Ética Discente)
> Atendimento das 9h às 21h: somente aos estudantes no turno da atividade.
E-mail: disciplina.cre2@cp2.g12.br
Telefone: (21) 2163-4804
4.4.7 – SOEP. (Responsável pelo acompanhamento da vida escolar do estudante, da orientação
educacional e da supervisão das atividades de ensino)
> Atendimento das 9h às 21h: somente remoto por e-mail ou telefone.
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> Blog: https://soepr2.blogspot.com/
E-mail: soep.r2@cp2.g12.br
E-mail PROEJA: proeja.r2@cp2.g12.br
Telefone: (21) 2163-4814 / 2163-4825
Obs.: O atendimento presencial poderá ocorrer por agendamento prévio por e-mail e com
autorização da Direção Geral.
4.4.8 – Biblioteca. (Responsável pela promoção dos serviços de apoio à aprendizagem e livros
aos membros da comunidade escolar)
> Atendimento das 9h às 21h: somente aos estudantes no turno da atividade.
E-mail: bibrealengo2@cp2.g12.br
Obs.: Atendimento presencial de estudantes para retirada e devolução de livros. Não será
permitida a permanência no local ou atendimento.
4.4.9 – Assessoria da Direção. (Responsável pela organização e controle dos compromissos da
Direção Geral, atendimento inicial do público interno e externo e assessoramento estratégico)
> Atendimento das 9h às 21h: Atendimento somente remoto por e-mail ou telefone.
E-mail: assessoriadgr2@cp2.g12.br / cre2@cp2.g12.br
Telefone: (21) 2163-4814 / 2163-4825
Obs.: O atendimento presencial poderá ocorrer por agendamento prévio por e-mail e com
autorização da Direção Geral.
4.4.10 – SALAS DE PROFESSORAS/ES E DE SERVIDORAS/ES. (ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA)
> “Esses espaços terão seus lugares reduzidos, a fim de permitir o afastamento mínimo de 1,5
metros entre as cadeiras. As portas e janelas permanecerão abertas durante todo o período de
trabalho, mesmo quando os aparelhos de ar-condicionado estiverem ligados. Esses locais
poderão ser temporariamente deslocados para ambientes mais abertos. Caso os trabalhadores
optem por levar suas refeições de casa, devem certificar-se de não as deixar expostas em locais
de circulação de várias pessoas, guardando-as em recipientes térmicos. Deve-se evitar, ao
máximo, comer em salas fechadas, priorizando as áreas abertas. As mãos precisam ser
higienizadas antes e depois da utilização de equipamentos de manuseio coletivo, como
geladeiras e micro-ondas, além das superfícies que entrarão em contato com o alimento.
Disponibilizaremos sofás e mesas nesses espaços, para que as/os servidoras/es possam ocupálos nos horários de almoço e intervalo das aulas e atividades8.”

8

Idem, p. 8
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4.4.11 – AUDITÓRIOS e TEATRO.
> Nesse primeiro momento, apenas o auditório da escola de Música poderá ser utilizado para
atividades, desde que mantendo o adequado distanciamento social e apenas para atividades
pertinentes à parte prática do curso técnico de Música. O Auditório do Bloco C poderá ser
utilizado para atividades acadêmicas, desde que seja solicitado à Prefeitura do Campus em até
72 horas antes da atividade e que atenda a todos os requisitos aqui descritos e presentes no
Protocolo Emergencial de Retorno aprovado no CONSUP.
4.4.12 – Laboratórios.
> Só podem ser utilizados os laboratórios do térreo do Bloco C, desde que: as janelas e portas
estejam abertas; haja um número reduzido de estudantes simultaneamente nos espaços. Que
as equipes pedagógicas decidam por essa utilização em diálogo com a Direção Geral do Campus
e desde que sejam observadas as premissas de segurança sanitária adotadas nos demais espaços
do Campus.
4.4.13 – Refeitório.
> A oferta de merenda seca ou tradicional será ofertada no refeitório do Campus, seguindo os
horários de distribuição de forma rígida: 10:20h-10:40h / 15:20h-15:40h / 18:10h-18:30h,
somente para os/as estudantes que pertencem aos grupamentos previstos no dia e horário
definidos pelo Campus.
> Ao adentrar o refeitório, o aluno deverá realizar assepsia com álcool em gel (disponível em
locais apropriados próximos). Será realizada formação de fila, respeitando o distanciamento
mínimo expresso neste protocolo.
> As mesas estarão demarcadas com distanciamento. Será permitida a retirada da máscara
somente para o consumo do lanche. As máscaras deverão preferencialmente ser trocadas por
novas/limpas após o consumo do lanche, ou acondicionadas em sacos plásticos pelos alunos. As
máscaras deverão ser repostas logo após o consumo do alimento.
> Não será permitido o consumo de lanches fora do refeitório, ou de local diferente do
previamente definido pela Direção do Campus. O aluno poderá lavar as mãos nas pias
disponíveis no refeitório após o consumo do lanche. A cada troca de horário, o refeitório será
devidamente higienizado.
> Após a retirada do lanche, o aluno poderá permanecer por 5 minutos no refeitório para
consumo do lanche. Quando servida a merenda tradicional (refeição) o tempo de permanência
será de 30 minutos.
> No caso da merenda tradicional (refeição), o horário previsto poderá sofrer alterações,
conforme avaliação da Nutrição, ouvido o GT Local e a Direção Geral do Campus.
> Demais orientações estão descritas no Comunicado Merenda.
5 – RECOMENDAÇÕES COMPORTAMENTAIS E DE HIGIENE
Visando dar melhores orientações e informações sobre a importância da realização da
prevenção e controle do COVID-19, considerando que a partir do mês de dezembro de 2020,
11

fruto do relaxamento das restrições sanitárias e do descuido por parte de uma parcela da
população, houve um crescimento exponencial dos infectados e dos números de mortes,
seguem algumas recomendações necessárias a um bom convívio:
A) Realizar a desinfecção das mãos ao chegar às dependências de algum estabelecimento
e, imperativamente, antes de adentrar em demais recintos.
B) Manter uma rotina correta de higienização das mãos com água e sabão, com frequência
e, caso não seja possível, usar álcool gel a 70%, conforme ilustrações no anexo A.
C) Não levar as mãos aos olhos, nariz e boca, evitando ao máximo o contato.
D) Manter sempre o distanciamento mínimo de 1,5 metros das demais pessoas em áreas
abertas.
E) Sempre utilizar máscaras (anexo B), seja nas dependências de um estabelecimento, ou
em deslocamento.
1. Dê preferência a máscaras de segurança (N95 ou PFF2);
2. Mantenha a máscara sempre cobrindo boca e nariz;
3. Remova a máscara de forma correta, sempre pelas hastes laterais e com
movimento de trás da cabeça para frente, sem tocar no rosto;
4. Não descansar a máscara no pescoço;
5. Nunca tocar a máscara enquanto se usa;
6. A máscara deve ser usada por no máximo 3 horas, após esse período deve ser
trocada. Também deverá ser trocada se estiver úmida, suja ou danificada.
7. A máscara é de uso pessoal e intransferível. Logo, não a compartilhe com
ninguém;
8. Se for necessário retirar a máscara, ela deve ser guardada em local apropriado
e não pode ser reutilizada. Se estiver na rua, a guarde em um saco plástico
separado.
F) Proteger a boca e o nariz com o antebraço caso tussa ou espirre, mesmo de máscara.
Não utilize as mãos.
G) Para ingerir bebidas, opte por ter seu próprio copo ou garrafa. Não use copos
compartilhados.
H) Ter sempre um pequeno frasco com álcool gel 70% ou mini borrifador consigo. Mas
tenha cuidado com uso em locais que apresentem chama ou irradiação de calor.
I) Não compartilhar canetas ou outros objetos com várias pessoas. Se for necessário o uso
desses objetos, faça a limpeza deles com álcool 70% e, após o uso, lave e higienize suas
mãos.

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
A qualquer tempo, com base nas informações oficiais de Estado e de controle pandêmico, a
Direção Geral, após consulta ao Comitê de Trabalho COVID-19 do Campus, poderá alterar as
orientações contidas nesse protocolo, inclusive atuando de forma a suspender os acessos ao
Campus, sempre em função da saúde de todos e garantia da vida.
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ANEXO B
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APÊNDICE
CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS DE PERMANÊNCIA

Para a verificação do quantitativo de pessoas que possam estar em um mesmo ambiente
fechado do Campus (setores), respeitando o distanciamento sanitário, foi aplicada a razão da
área do setor (ambiente fechado) pela área de segurança individual, conforme demonstrado a
seguir:
1 – Área do Ambiente Fechado (AF):
Base de cálculo a partir das referências arquitetônicas do ambiente, sendo reduzidas ao cálculo
de área de um quadrilátero (comprimento e largura):
AF = L x C
2 – Área de segurança individual (AS):
- DR: distância relativa entre duas pessoas: 1,5 metros (pelo mínimo)
- EU: espaço usado por uma pessoa: 0,5 metros (referência máxima com base nos acentos)
Base de cálculo:
DR + EU = Distância sanitária (DS)
AS = DS.π (considerando a área de ação da pessoa em uma circunferência)
3 – Quantidade Segura de Pessoas no Ambiente (QS):
QS = AF / AS
Como exemplo, uma sala que possua dimensões de 6,5 metros de largura e 4,0 metros de
comprimento, para distanciamento mínimo de 1,5 metros, poderá comportar até:
AF = 6,5 x 4,0 = 26 m²
AS = 4 x π = 6,28 m²
QS = 26 / 6,28 = 4,14, ou seja, 4 pessoas no máximo.

Além do cálculo de dimensionamento para acesso e permanência de pessoas em ambientes
fechados, deverá ser verificada as condições de salubridade, como ambiente arejado e ventilado
(com janelas funcionais), e limpeza destes, podendo ser tomada medidas mais restritivas.
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