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INSTRUÇÃO NORMATIVA 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IFTM 020 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020* 
 
 
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, nomeada pelo Decreto Presidencial de 9 de 
dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 2019,  tendo em vista a necessidade de orientar todas 
as unidades do IFTM em relação às precauções para impedir a propagação do COVID-19 e considerando a aprovação do protocolo 
de retorno na reunião do Comitê de Monitoramento e Assessoramento de Crise na data de 25 de novembro de 2020, resolve: 
 
Art. 1º - Instituir o protocolo de biossegurança para retorno às atividades semi presenciais e presenciais no âmbito do IFTM para o 
ano de 2021 - devido a pandemia causada pela COVID-19. 
 
Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor em 08 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

DEBORAH SANTESSO BONNAS 
Reitora 

 
* Republicado após publicação no BS 46/2020, de 01/12/2020, por incorreção no original. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
Em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China identificou um surto de doença respiratória em 
trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da província de Hubei. Posteriormente, identificou-se como causador 
da doença um novo coronavírus. O vírus pertence à família Coronaviridae e provoca uma doença respiratória, chamada de Covid-19. 
A doença disseminou-se rapidamente na província de Hubei e, desde então, atingiu mais de 100 países dos cinco continentes. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid-19 uma pandemia em 11 de março de 2020.  
Sabe-se que o vírus é transmitido através de contato com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada ou por entrar em contato 
com superfícies contaminadas e, na sequência, tocar o rosto, em especial: olhos, nariz e boca.  
Neste sentido, são necessárias precauções para impedir a propagação do Covid-19 nas instalações do IFTM, pois tais medidas podem 
impedir ou minimizar a circulação do vírus. Este Protocolo visa orientar todas as unidades do IFTM e poderá ser revisado pelo grupo 
de trabalho responsável.  
A manutenção deste protocolo deve considerar a situação epidemiológica do município em que se localiza a unidade; o padrão de 
expansão da pandemia; a sua vinculação às atividades essenciais; as orientações das autoridades sanitárias nacional, estadual e 
municipal; o número de estudantes; as características do ambiente e da infraestrutura disponíveis; a estrutura curricular; a 
possibilidade de substituição por outras formas de interação (aulas por web, atividades virtuais); a possibilidade de adiamento e a 
avaliação das implicações para o calendário acadêmico e possíveis calendários de vacinação.  
Por fim, ressalta-se que deverão ser criados Comitês de Assessoramento em todos os campi do IFTM e na Reitoria para, a partir deste 
Protocolo, se organizarem para o retorno híbrido/semipresencial/presencial no ano de 2021.  
 
 
2. OBJETIVOS 
 
O presente protocolo de biossegurança para o retorno às atividades semi presenciais e presenciais no âmbito do IFTM tem como 
objetivos: 

● Orientar a comunidade acadêmica (técnicos administrativos, docentes, estudantes, bolsistas, estagiários e funcionários 
terceirizados) do IFTM quanto a manutenção de um ambiente institucional seguro e saudável no contexto da Covid-19, com 
orientações claras da prevenção e controle da doença ao retornar às atividades.  
● Contribuir com as medidas de prevenção, contenção e mitigação instituídas pelas autoridades sanitárias nos diversos 
estados e municípios.  

 
 
3. MEDIDAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO 
 
Considerando que o objetivo desse protocolo é orientar a comunidade acadêmica do IFTM em manter um ambiente seguro, então 
recomenda-se as seguintes orientações:  

● Trabalhar, sempre que possível, com as janelas abertas;  
● Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros; recomendações do Ministério da 
Saúde ou autoridades sanitárias locais; 
● Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de escritórios e afins;  
● Não realizar a prática de cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;  
● Seguir sempre as orientações sobre contenção e prevenção da Covid-19 do Ministério da Saúde; 
● Políticas flexíveis de assistência e licença médica que mantenha estudantes e servidores a ficar em casa quando estiverem 
doentes ou cuidando de familiares doentes; 
● Implementar sistemas de monitoramento de absenteísmo escolar para rastrear a ausência de estudantes e funcionários. 
Alertar as autoridades de saúde locais sobre o aumento no absenteísmo de estudantes e funcionários devido à suspeita da 
doença; 
● Analisar a viabilidade de escalonar horários das aulas (entrada, intervalo e saída), de modo a diminuir o pico de 
concentração acadêmica, ou seja, segregar os horários funcionais entre as diversas turmas, a fim de reduzir a concomitância 
destas no mesmo espaço de tempo, no campus; 
● Restringir, caso haja, o deslocamento dos estudantes, entre as mudanças de disciplina, para as salas de aulas, deixando-os 
estáticos. A mobilidade deverá ser prioritariamente dos professores até as salas de aula; 
● Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas); 
● Viabilizar condições para o distanciamento social mínimo de 1,5 m, sugerido pela OMS, independente do evento ou 
circunstância; 
● Divulgar a importância e incentivar a higienização das mãos e uso de máscaras no combate ao Coronavírus; e 
● Métodos e locais de descarte serão posteriormente definidos pelo Comitê de Assessoramento e Monitoramento da Crise 
(CAMC) e pelos Comitês de Crise Locais. 

 
 
       3.1 USO UNIVERSAL DE MÁSCARAS 
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Existem estudos que comprovam a eficácia no controle da epidemia pelo uso universal de máscaras, que diminuem a possibilidade 
de que indivíduos assintomáticos portadores do vírus contaminem outras pessoas com as quais convivam. 
Devido ao exposto, e visando formar uma rede comunitária de proteção respiratória, é obrigatório o uso de máscaras para toda 
comunidade do IFTM (estudantes, servidores, trabalhadores terceirizados, bolsista, estagiários e prestadores de serviço). 
Cada indivíduo da nossa comunidade acadêmica deverá ter no mínimo três máscaras reutilizáveis, possibilitando assim a higienização 
após o uso. A escolha das máscaras reutilizáveis é devido a uma impossibilidade fática de obtenção de máscaras cirúrgicas 
descartáveis em número adequado, por escassez mundial desse insumo. Essas máscaras são de uso pessoal e podem ser de barreira 
dupla ou tripla. 
 
O trânsito de pessoas nas dependências da instituição somente será permitido providos de uso adequado de máscaras, seguindo 
as orientações da ANVISA (ORIENTAÇÕES GERAIS Máscaras faciais de uso não profissional de 03 de abril de 2020): 

● Manter a máscara cobrindo boca e nariz;  
● Remover a máscara usando a técnica apropriada, ou seja, não toque na frente, mas remova sempre por trás; 
● Não puxar a máscara para o pescoço;  
● Não tocar na máscara após sua colocação. Se tocar, deve executar imediatamente a higiene das mãos; 
● Não utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas - ANVISA);  
● Trocar após esse período ou sempre que tiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para 
respirar; e 
● Não compartilhar máscaras, ainda que estejam lavadas (no caso das máscaras de tecido).  
Ao tossir ou espirrar, aplicar a etiqueta respiratória, protegendo a boca e o nariz com lenço, preferencialmente descartável, 
atentando-se ao descarte correto, conforme orientação do Comitê de Crise Local. Na impossibilidade de ser usado o lenço, 
proteger a face junto à dobra do cotovelo. Ação que não exclui o uso da máscara. 

 
  
 3.2 TRIAGEM E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA (Portaria nº 2.789/2020): 
 
Sempre que possível, a entrada nas dependências dos órgãos e entidades somente será permitida mediante triagem, aferição de 
temperatura, com a utilização de máscara de proteção facial, de inteira responsabilidade da pessoa, bem como o cuidado relativo ao 
seu uso, higienização, armazenamento e descarte. 

● Deve-se limitar o número de visitantes nas dependências das unidades, de modo a evitar aglomerações e viabilizar a 
aplicação das medidas de distanciamento; 
● Na triagem, deve-se evitar aglomerações e filas com proximidade menor de 1,5 (um metro e meio) entre os indivíduos, 
recomendando-se a utilização de marcações ou barreiras físicas para demarcação do espaço; 
● Deve ser aferida a temperatura corporal, por meio de medidores de temperatura sem contato, e verificado o uso da 
máscara de proteção facial; 
● Quando for detectada temperatura corporal superior ou igual a 37,5°C, a pessoa deve ser orientada a permanecer em área 
sombreada por no mínimo 10 (dez) minutos para nova aferição, de modo a descartar possível aumento da temperatura em 
função de exposição ao sol ou calor; e 
● As pessoas que apresentarem temperatura aferida acima de 37,5°C ou quaisquer outros sinais ou sintomas gripais não 
devem ingressar nas unidades do IFTM, devendo ser orientadas a procurar serviço de saúde para atendimento. 

 
 
       3.3. GRUPOS DE RISCOS 
 
Servidores e estudantes com maior risco de apresentar quadros graves da Covid-19, conforme descrição abaixo, devem permanecer 
em casa e exercer suas atividades laborais de forma remota: 
A. Servidores, empregados públicos e colaboradores que apresentem as condições ou fatores de risco descritos abaixo: 

● Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
● Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados,portadores de arritmias, 
hipertensão arterial sistêmica descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, 
miocardiopatia isquêmica); 
● Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave,DPOC); 
● Imunodepressão e imunossupressão; 
● Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 
● Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 
● Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele); 
● Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e 
● Gestantes e lactantes. 

B. Servidores, empregados públicos e colaboradores que possuam filhos em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda 
estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais, e 
que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência. 
C. Servidores e empregados públicos que coabitam com idosos ou pessoas com deficiência ou integrantes do grupo de risco 
para Covid-19. 
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     3.4 COMITÊS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE CRISE LOCAL: 
 
Criação de comitê de crise local conforme DIRETRIZES CONIF - JUNHO 2020: 
 
Além do Comitê de Acompanhamento e Monitoramento de Crise, que aprovará o Protocolo institucional de Biossegurança para o 
retorno no IFTM das atividades semi presenciais e presenciais, recomenda-se a criação de instâncias descentralizadas (Comitês de 
Crise Locais), de modo a operacionalizar as ações e garantir o sucesso das providências relativas à recepção, acolhimento e segurança 
de estudantes e servidores em cada município conforme orientações locais. 
 
Os Comitês de Crise Locais, por sua vez, devem ser constituídos de equipes operacionais para atuar em diferentes frentes de 
trabalho, fazendo uso eficiente e eficaz dos recursos disponíveis (humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de informação). 
 
São exemplos de frentes de atuação: 

a) comunicação; 
b) gestão de pessoas (servidores); 
c) gestão pedagógica (estudantes); 
d) gestão de suprimentos; 
e) fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias; 
f) saúde e segurança do trabalho; 
g) infraestrutura; etc. 

 
As atribuições de cada equipe deverão constar em documentos técnicos auxiliares estabelecidos pelos Comitês de Crise Locais. 
 
O Comitê de Crise Local deverá adequar o presente Protocolo de Biossegurança institucional à realidade de seu Campus (conforme 
orientações das autoridades sanitárias locais) ou comunicar a impossibilidade de implantação do protocolo, se for o caso; 
 
Demais atribuições dos Comitês de Crise Locais: 

● Definir as estratégias de governança das estruturas, identificando inicialmente quais serão as áreas de comando 
operacional necessárias para o enfrentamento da COVID-19; 
● Designar os servidores responsáveis para cada área, definir atribuições e distribuir tarefas; 
● Realizar levantamento de materiais/insumos a serem adquiridos; 
● Realizar levantamento, se houver, da produção interna de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na própria unidade 
e/ou em outras unidades da instituição; 
● Reunir os membros do Comitê de Crise Local e apresentar as estratégias para implantação do Protocolo aprovado, se for o 
caso; 
● Estabelecer dinâmica de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas no Protocolo de 
Biossegurança; 
● Reportar ao gestor máximo da unidade todas as situações que careçam de deliberação ou possam caracterizar ameaça de 
crise; e 
● Manter registro atualizado, à disposição dos órgãos de fiscalização, com informações sobre: a) trabalhadores por faixa 
etária; b) trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas 
a quadros mais graves da COVID-19, não devendo ser especificada a doença, preservando-se o sigilo; c) casos suspeitos; d) 
casos confirmados; e) trabalhadores contatantes afastados e, f) medidas tomadas para a adequação dos ambientes de 
trabalho para a prevenção da COVID-19. 

 
 
4. HIGIENE PESSOAL E RECOMENDAÇÕES COMPORTAMENTAIS 
 
 
     4.1. HIGIENE PESSOAL 
 
A lavagem correta das mãos com água corrente e sabão, assim como o álcool em gel, são igualmente eficazes para a higienização das 
mãos quando não há sujeira visível. Com sujeira visível, deve-se escolher primordialmente a lavagem das mãos.  
Em áreas de circulação, o álcool em gel é uma escolha mais prática. Álcool em gel deve ser colocado também no lado de fora dos 
banheiros, e os estudantes serem aconselhados a fazerem uso do mesmo ao entrar e sair do local (por terem contato com maçanetas, 
interruptores e mesmo na torneira d’água). 
 
 
     4.2. RECOMENDAÇÕES COMPORTAMENTAIS 
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● Higienizar, primordialmente, as mãos com água e sabonete/sabão com frequência usando a técnica recomendada pelo 
Ministério da Saúde por cerca de 20 segundos e, na impossibilidade de tal recurso, usar álcool gel a 70%; 
● Evitar tocar olhos, nariz e boca; 
● Respeitar a distância entre as pessoas mantendo pelo menos uma distância de 1,5 m e meio sempre que possível; 
● Usar habitualmente máscaras descartáveis ou de tecido (tal uso dificulta a disseminação de gotículas); 
● Higienizar chaves, celulares, bolsas, pastas e mochilas ao chegar e ao sair da residência para o Instituto; e 
● O servidor / estudante, quando do retorno ao seu ambiente domiciliar, deve deixar os sapatos do lado de fora da residência 
(ou em ambiente separado), lavar as mãos com álcool e sabão segundo a técnica orientada pelo Ministério da Saúde, separar 
a roupa e se, possível, lavar a mesma diariamente. 

 
 
5. INFRAESTRUTURA, HIGIENE AMBIENTAL REFORÇADA E DESINFECÇÃO GERAL 
 
 
       5.1. INFRAESTRUTURA 
 

● Reordenar todos os ambientes para que as mesas, carteiras, computadores e estações de trabalho fiquem, minimamente, 
1.5m (um metro e meio) distanciado em todas as direções; 
● Instalar dispensers para álcool gel e, na sua indisponibilidade, dispor de lavatório para mãos devidamente municiado com 
sabonete/sabão e lenços de papel, preferencialmente com torneiras que evitam o contato para manuseio; e 
● As aulas e atividades presenciais, devem seguir as orientações gerais quanto às condições do ambiente e da saúde das 
pessoas, evitando-se aglomerações e locais sem ventilação ou sem espaços entre as pessoas.  

 
 
       5.2. HIGIENE AMBIENTAL REFORÇADA 
 
Os ambientes deverão ser limpos várias vezes ao dia sendo no mínimo uma vez por turno, especialmente os locais de permanência 
de estudantes (como salas de aula ou biblioteca), onde são ocupadas cadeiras e mesas, e a limpeza deve ser feita com hipoclorito de 
sódio, após cada uso/turno. 
Recomenda-se disponibilizar tapetes desinfectantes de calçados com soluções desinfectantes na entrada de todos os espaços, que 
devem ser repostas impreterivelmente de acordo com as instruções dos fabricantes. Orientar a servidores/estudantes sobre a 
obrigatoriedade de desinfecção dos calçados ao adentrar os espaços. 
Muito importante no combate à Covid-19 é a circulação de ar ambiente. Janelas e portas devem estar permanentemente abertas, 
para circulação do ar. Os aparelhos de ar condicionado devem permanecer desligados na pandemia, por não permitirem a 
circulação do ar. 
 
 
       5.3. DESINFECÇÃO GERAL 
 
Ressaltamos que, antes do retorno oficial das aulas, a desinfecção geral dos ambientes deverá ser feita. Solicitar às empresas 
orientarem seus funcionários a realizarem limpeza inicial na forma abaixo: 
A. Para superfícies duras: limpeza com água e sabão ou detergente, seguida da aplicação de um agente desinfetante como a 
solução de água sanitária em água ou desinfeção com material hospitalar, permitindo contato desta com a superfície por pelo menos 
um minuto, devendo aplicação ser feita em ambiente adequadamente ventilado; 
B. Começar a desinfecção pelas superfícies mais altas como paredes e com movimento unidirecional. Exemplo de superfícies 
lisas que deverão ser limpas inicialmente: chão, paredes, corrimãos, mesas, armários, balcões, cadeiras, maçanetas, interruptores, 
toaletes, pias, torneiras, bebedouros; 
C. A desinfecção com água sanitária diluída pode ser recomendada para pisos paredes e grandes superfícies e a desinfecção 
com álcool 70% para mobiliários, interruptores, etc; 
D. Diluição recomendada para água sanitária: 200 ml de água sanitária para cada 5 L de água (confirmar diluição indicada pelo 
fabricante); 
E. Para superfícies macias, tais como tapetes, carpetes, cortinas: limpeza inicial de sujeiras visíveis com produtos apropriados 
ao material e sempre que possível lavá-los com água quente. Quando não for possível aplicar também o desinfetante apropriado; e 
F. Para eletrônicos, tais como teclados computadores, tablets, telefones, controles remotos, câmeras: limpar com álcool 
isopropílico ou, se indisponível, com álcool a 70%. 
 
Após o retorno a cada 7 dias deverá ser realizada nova limpeza e desinfecção completa, nos moldes da limpeza inicial acima 
orientada, além da limpeza diária abaixo recomendada: 
A. Limpeza de todas as grandes superfícies com água e sabão ou detergente (utilizando varredura com um pano úmido), uma 
vez ao dia, reservando o uso de desinfetantes para quando houver sujidades visíveis no chão ou nas paredes. Exceção será feita para 
locais com grande afluxo de pessoas simultaneamente, tais como os banheiros, como descrito a seguir; 
B. Para limpeza de banheiros: Limpar com a maior frequência possível, idealmente antes da entrada de cada turno. Devido à 
grande concentração de pessoas, sugere-se que sejam limpos com água e sabão, seguido de desinfetante. Saboneteiras, papeleiras, 
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bancadas de pias, válvulas de acionamento de descargas deverão ser limpos com água e sabão, seguidos da aplicação de álcool a 
70%. Assentos sanitários também deverão ser sanitizados e desinfetados com álcool 70%; 
C. Para higienização de superfícies frequentemente tocadas (tais como maçanetas, interruptores, controles, botões de uso 
comum telefones, superfícies de mesas de trabalho e cadeiras, bebedouros) recomenda-se a limpeza com água e sabão seguida da 
aplicação de álcool 70%, se possível duas vezes ao dia. Na eventualidade da desinfecção desses itens frequentemente tocados não 
ter sido realizada em um dado dia pelos funcionários da limpeza, recomenda-se que os servidores avisem as autoridades responsáveis 
e que higienizem os itens de uso comum com álcool a 70% antes depois de cada utilização. Esta recomendação será maior ainda para 
aqueles ambientes com grande trânsito de pessoas, tais como as unidades que lidam diretamente com os estudantes; 
D. Atenção especial para maçanetas, corrimões, interruptores e bebedouros, com fixação de cartazes indicativos sobre uso 
adequado dos mesmos. Recomenda-se que a instituição disponibilize copos descartáveis para uso nos bebedouros ou oriente cada 
um a trazer o seu próprio copo; 
E. Caso exista na instituição lanchonete ou similar e que seja permitido sua abertura pela Secretaria de Saúde, esta deverá 
seguir as suas normas e atender aos requisitos da vigilância sanitária. Priorizar o distanciamento entre as pessoas de pelo menos 
1.5m, a utilização de material descartável como copos e pratos, a disponibilização de álcool em gel no início e no final do balcão de 
atendimento, a presença de luvas descartáveis para se servir, os esquemas adaptados de delivery, cada um comendo em ambiente 
separado. Obs: Idealmente cada um deverá trazer os seus talheres; 
F. Cuidados com o lixo: recolher cada saco quando até 80% deste estiver preenchido, para evitar o transbordamento do 
mesmo; deverá ser transportado em carro próprio e com a tampa fechada. Segregados e destinados de acordo com as normas 
vigentes; e 
G. Controle de fluxo na portaria principal: treinar e orientar servidores e colaboradores da portaria a questionar se quem 
adentra ou adentrou a Instituição teve contato com caso confirmado de Covid-19 ou manifesta sintomas gripais, tais como coriza, 
febre, tosse seca, falta de ar, dificuldade para respirar. Em caso positivo, seguir orientação da vigilância sanitária. Evacuar e interditar 
os ambientes acessados pela pessoa infectada, fechando a porta e deixando as janelas abertas. Aguardar 24 horas para limpar o 
ambiente ou, pelo menos uma hora e na sequência proceder à limpeza e desinfecção do ambiente. Orientar quem esteve em contato 
próximo com pessoa suspeita de Coronavírus a fazer isolamento domiciliar por 14 dias, mediante atestado médico. 
 
 
6. DETECÇÃO PRECOCE E ISOLAMENTO DE INDIVÍDUOS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS 
 
Indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios não podem mais frequentar o ambiente escolar por 14 dias, especialmente se 
não houver exame laboratorial que define o diagnóstico, ou em casos de pessoas testadas positivo para Covid-19.  
Esta ação deve ser compromisso de toda comunidade escolar, que deve indicar para os setores competentes quando um sintomático 
respiratório (estudante, servidor ou terceirizado) estiver presente na instituição. 
Além do apontamento dos casos de tosse e espirros percebidos por terceiros, o controle de temperatura deve ser viabilizado na 
entrada de estudantes e demais pessoas no IFTM (incluindo servidores, visitantes e terceirizados). Qualquer pessoa febril deve ser 
proibida de adentrar o campus/Reitoria, sendo orientada a buscar atendimento médico adequado. 
 
 
       6.1. CUIDADOS NECESSÁRIOS 
 
Caso o indivíduo esteja com sintomas de doença respiratória aguda (principalmente febre e tosse) ou tenha pessoas nessa situação 
no mesmo domicílio:  

● Não vá ao IFTM por, pelo menos, 14 dias, independentemente do tipo de vínculo que você tenha, e avise imediatamente 
ao Comitê de Acompanhamento e Monitoramento de Crise do IFTM. Se você é um trabalhador terceirizado, consulte também 
os procedimentos determinados pela empresa; 
● Não será exigido atestado médico (considerar a Instrução Normativa nº 02-2020 IFTM e suas alterações); 
● Em casos de sintomas respiratórios mais graves, procure uma unidade de saúde próxima à residência; e 
● O retorno à atividade presencial deverá ocorrer de forma gradual e escalonada, mantendo-se inicialmente a adoção de 
regime de trabalho misto na forma de rodízio, intercalando atividades remotas (trabalho em casa) e presenciais, de modo a 
minimizar o aumento brusco e descontrolado do número de pessoas no ambiente de trabalho convencional (considerar as 
Instruções Normativas nº 02-2020 e 03-2020 do IFTM e suas alterações). 
Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre trabalhadores do IFTM deverão ser diagnosticados, tratados e notificados 
de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, além das orientações específicas do Governo do Estado de Minas 
Gerais e de cada município de inserção do IFTM. 

 
 
7. RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO IFTM 
 
Conforme a Resolução nº 077, de 20 de agosto de 2020: 
 

Art. 1º - Aprovar a Resolução “Ad Referendum” n. 33/2020, que versa sobre o regulamento das atividades de ensino remoto 
dos cursos técnicos de nível médio e de graduação, adotadas em razão da pandemia (Covid-19) 
(…) 
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Art. 32. Em hipótese de retorno das aulas no formato semipresencial ou presencial, os campi deverão organizar: 
I. As atividades de acolhimento e reintegração de servidores, discentes e famílias; 
II. As estratégias pedagógicas para oportunizar aos discentes a realização de atividades que, porventura, não tenham sido 
realizadas no período de atividades remotas; 
III. A avaliação diagnóstica do aproveitamento das atividades remotas realizadas, com a finalidade de subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão, recuperação de conteúdos para a continuidade e a finalização dos estudos 
programados nas diferentes unidades curriculares; 
IV. O retorno gradual e seguro das atividades semipresenciais e presenciais, seguindo orientações das autoridades sanitárias, 
dos protocolos sanitários do CAMC do IFTM e os respectivos decretos municipais e estadual; 
V. A divulgação do cronograma das atividades acadêmicas incluindo reposições, práticas, avaliações, aulas em contra turno 
e outras; 
VI. As atividades voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica. 

 
No âmbito do IFTM e no retorno das aulas semipresenciais/presenciais será priorizado, na ordem: 

I. Discentes concluintes em 2021 dos cursos do IFTM para desenvolvimento das aulas/atividades práticas; 

II. Discentes concluintes em 2021 dos cursos do IFTM para aulas teóricas; 

III. Atividades de trabalho de conclusão de curso (TCC) e outras unidades para estudantes concluintes em 2021; 

IV. Demais discentes do IFTM para desenvolvimento das aulas/atividades práticas; 

V. Demais discentes do IFTM para o desenvolvimento de aulas teóricas; 

VI. Discentes do IFTM que necessitam regularizar situações pendentes referentes ao ano letivo de 2020; 

VII. Atividades de pesquisa e extensão; e 

VIII. Demais atividades acadêmicas. 

Sugere-se aos campi do IFTM a sequência para o retorno, a depender das condições da pandemia, local e vacinação, analisada pelo 
Comitê de Crise Local em consonância com as autoridades sanitárias locais, submetidas para apreciação e deliberação do Comitê de 
Crise do IFTM. Caso a decisão de alteração de etapa seja recomendado pelo Comitê de Crise do IFTM, o parecer deve ser encaminhado 
previamente ao Comitê Local para análise e deliberação.   
Ressalte-se que a adoção das etapas abaixo representa um planejamento da retomada gradual das atividades a ser avaliada e 
monitorada constantemente pelos Comitês Locais a fim de averiguar a presença de condições adequadas à implementação das 
mesmas, ou sendo o caso, sua suspensão. Os campi e Reitoria deverão aderir às seguintes etapas: 
 
ETAPA 1: de 25/11/2020 até 31/01/2021 –Preparo da comunidade; treinamentos, orientações, publicações, aquisição de materiais 
de controle, aquisição de EPIs e EPCs, preparo dos laboratórios, bibliotecas e ambientes administrativos e pedagógicos, em destaque: 

a. Criação dos Comitês Locais de Crise; 
b. Instrução das equipes de limpeza; 
c. Campanhas produzidas pela Diretoria de Comunicação relacionadas à higienização, uso obrigatório de máscaras, fluxo no 
campus e outras medidas; 
d. Reuniões com as equipes de ensino e administrativa; 
e. Orientações sobre o retorno das atividades acadêmicas aos docentes e estudantes; 
f. Aquisição de insumos (material de limpeza, álcool, termômetros, etc.) ou contratação de serviços listados no item 13; e 
g. Levantamento do percentual de servidores aptos ao retorno por unidade. 

 
ETAPA 2: início em fevereiro de 2021 – Retorno de até 25% das atividades administrativas presenciais em toda a comunidade do 
campus e Reitoria; considerar nessa e nas etapas seguintes os apontamentos realizados sobre a ordem de retorno prioritária de 
servidores, colaboradores, estagiários e estudantes, se for o caso. 
 
ETAPA 3: início em março de 2021 – Retorno de até 25% do corpo docente (aulas híbridas) e das atividades acadêmicas presenciais 
em toda a comunidade do campus e Reitoria; considerar nessa e nas etapas seguintes os apontamentos realizados sobre a ordem de 
retorno prioritária de servidores, colaboradores, estagiários e estudantes. 
 
ETAPA 4: Retorno de até 50% de toda a comunidade do campus e Reitoria. 
 
ETAPA 5: Aumento do percentual de retorno estipulado na etapa 4, conforme plano de retomada das instâncias superiores. 
 
ETAPA 6: Retorno integral, após situação epidemiológica controlada. 
 
Conforme a Resolução nº 002, de 20 de maio de 2020: 
 

Art. 3º - Aprovar a autonomia de cada Centro de Idiomas de campus para deliberar sobre a possível continuidade das aulas 
nesses Centros.  
Art. 4º - Aprovar a continuidade das aulas nos Cursos de Pós-graduação.  
Art. 5º - Aprovar a continuidade das aulas nos cursos da Universidade Aberta do Brasil e de Formação Inicial e Continuada 
que possuem financiamento externo.  
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Art. 6º - Aprovar a autonomia dos campi que possuem Polo Presencial para deliberar sobre a possível continuidade das aulas 
nesses Polos.  

 
 
 
8. PRIMEIRAS AVALIAÇÕES PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 
1) Definir os estudantes que retornarão de forma híbrida, conforme Resolução n° 077/2020; 
2) Avaliar todo o ambiente de trabalho, observando como estão as condições físicas e estruturais e se há condições de atender 
a retomada semipresencial/presencial das aulas, o trabalho administrativo e de serviços gerais (manutenção e limpeza); 
3) Avaliar a adequabilidade da ventilação dos espaços da escola; 
4) Verificar as condições de trabalho de todos profissionais da educação, inclusive a existência de EPIs e EPCs suficientes para 
todas as pessoas que trabalham com recepção, manutenção e limpeza; 
5) Avaliar se as condições de higiene de todos os espaços estão adequadas, com água, sabonete de limpeza das mãos e álcool 
em gel 70% disponíveis para todos; 
6) Definir formas de garantir a frequência adequada da limpeza dos ambientes, cuidando do suprimento de água sanitária, 
álcool, materiais descartáveis, entre outros, e também de equipe suficiente para o trabalho; 
7) Decidir como será o processo de alimentação dos estudantes: se ocorrerá dentro das salas de aula ou em 
cantinas/refeitórios, se há espaço de atendimento para garantir a distância mínima entre pessoas, se há condições para revezamento 
de horários; como será a distribuição de alimentos;  
8) Criar mecanismos para monitorar o cumprimento das medidas sociais e sanitárias; 
9) Analisar se há condições para realizar treinamento e capacitação da comunidade acadêmica; 
10) Verificar se há equipe preparada para realizar ações permanentes de sensibilização de estudantes, pais ou responsáveis; e 
11) Criar nos campi o Comitê Local de Crise. 
 
 
9. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES 
 
No processo de retorno gradual às atividades semipresenciais/presenciais, recomenda-se que os campie, quando cabível a Reitoria, 
realizem o acolhimento e a reintegração social dos servidores, colaboradores, estudantes e suas famílias, como forma de superar os 
impactos psicológicos do longo período de isolamento social. Para isso, poderão ser criados programas de formação, visando a 
preparação e integração para atividades híbridas e/ou presenciais. Sugere-se que a capacitação seja iniciada pelas equipes 
responsáveis pela limpeza, manutenção, alimentação, transporte e de atendimento ao público, a fim de garantir a correta higiene do 
espaço escolar antes do início das atividades presenciais. 
 
 
10. CUIDADOS COM ÁREAS COMUNS 
 
Definir no campus quais são as áreas comuns, nas quais as regras abaixo serão cumpridas: 
1. Garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras; 
2. Manter distância de pelo menos 1,5 m entre estudantes e servidores; 
3. Manter dispensadores para álcool em gel 70%, em quantidade suficiente nas salas de aula e demais ambientes da escola; 
4. Aferir a temperatura no acesso às áreas comuns, utilizando preferencialmente termômetro sem contato (infravermelho); 
5. Evitar o uso de bebedouros coletivos, orientando os estudantes a levarem suas garrafas de água e apenas utilizar os 
bebedouros como fontes para abastecê-las; 
6. Suspender o uso de armários compartilhados;  
7. Manter a limpeza frequente de móveis, carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, 
superfícies e utensílios que são tocados por muitas pessoas; 
8. Higienizar lavatórios, banheiros e vestiários antes da abertura, após o fechamento e regularmente após o uso; 
9. Fazer a remoção e descarte do lixo com segurança; 
10. Escalonar o acesso de estudantes ao refeitório e às praças de alimentação; 
11. Orientar os estudantes a manter o uso de máscaras até o horário de iniciar a refeição, quando estiverem na cantina ou no 
refeitório; 
12. Procurar reduzir ao máximo a mistura de turmas ou grupos de idade para atividades escolares e pós-escolares; 
13. Considerar modalidades alternativas de aulas, como o escalonamento do início e fim das aulas com o objetivo de reduzir o 
contato entre estudantes de diferentes turmas, no caso de escolas com espaço limitado; 
14. Alternar turnos de aula, quando necessário; 
15. Escalonar os horários de intervalo, de forma que as turmas usem as cantinas, banheiros e dependências gerais em 
momentos diferenciados; 
16. Procurar aumentar o número de salas de aulas ou de espaços de aulas por conta da lotação, quando possível; 
17. Prestar especial atenção ao momento de chegada e saída dos estudantes no campus, identificando claramente os locais de 
entrada e saída, marcando o chão, se necessário, para assegurar o distanciamento, indicando também a direção que deve ser tomada 
pelos estudantes dentro da escola; 
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18. Restringir ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar nas instituições, evitando a realização de 
atividades em grupo; 
19. Estabelecer restrições à entrada desnecessária de pais ou responsáveis nas instalações do campus; e 
20. Estabelecer sistema adequado de gestão de resíduos, com informações claras sobre seu descarte, em especial quanto à 
eliminação das máscaras já utilizadas. 
 
 
11. USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 
 
Além dos EPIs, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção coletiva (EPCs), que são dispositivos ou sistemas, de âmbito 
coletivo, destinados à preservação da integridade física e da saúde de um grupo, nas seguintes situações: 
1. Para higiene das mãos: 

● Dispensadores de álcool em gel 70%; 
● Dispensadores de sabonete líquido; e 
● Embalagem para descarte e armazenamento de máscaras. 

 
2. Para limpeza do ambiente: 

● Água sanitária; e 
● Lixeiras de material que permitem desinfecção. 

 
3. Para monitoramento: 

● Termômetro (de uso à distância). 
 
4. Para segurança coletiva: 

● Fitas/adesivos para delimitar o distanciamento recomendado; 
● Evitar o uso de celulares; e 
● Não partilhar dispositivos (telefones e materiais). 

 
 
12. ATENÇÃO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 
 
O retorno dos estudantes com deficiência deve ser cuidadosamente planejado assim como o dos demais membros da comunidade 
escolar. Em geral, esses estudantes necessitam de contato próximo com terceiros e com objetos especializados de uso diário, assim 
como demandam maior atenção dos profissionais da educação em todas as medidas já citadas.  
São cuidados básicos nesse caso: 
1. Avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura e recursos para o atendimento às medidas de higiene e segurança 
sanitária; 
2. Envolver as famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer-lhes informações qualificadas sobre como se dará 
esse processo; 
3. Incluir os profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPIs e planejar capacitação que contemple as 
especificidades dos cuidados com esses estudantes; 
4. Destacar profissional capacitado para auxiliar crianças e jovens com deficiência que apresentam dificuldades ou 
impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfecção adequada das mãos; 
5. Providenciar máscaras transparentes para os estudantes com deficiência auditiva, a fim de garantir a leitura labial e a 
efetiva comunicação por linguagem de sinais, aplicando regra análoga aos intérpretes de Língua de sinais e a outros profissionais que 
interagem com esses alunos;  
6. Dispensar o uso de máscara por indivíduos com problemas respiratórios ou incapazes de removê-la sem assistência; 
7. Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os estudantes com deficiência 
ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e distanciamento social; 
8. Prover apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene pessoal e de desinfeção de seus 
equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, próteses, regletes, punção, bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes, 
próteses auditivas e corporais, entre outros; e 
9. Orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam essas rodas a lavar as mãos com 
bastante frequência, além de poderem optar por usar luvas descartáveis e ter sempre álcool em gel à disposição ou mesmo usar 
lenços umedecidos antissépticos. 
 
 
13. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS 
 
Para planejamento dos campi e Reitoria deve-se atentar para a disponibilização dos insumos e serviços prévios, em destaque: 
1. Protetores faciais de segurança; 
2. Máscaras com elásticos; 
3. Luvas de látex para procedimentos, descartáveis; 
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4. Álcool isopropilico para limpeza de componentes eletrônicos; 
5. Pano multiuso indicado para limpeza em geral; 
6. Borrifadores; 
7. Tapetes de vinil e tapetes sanitizantes; 
8. Fita para demarcação (zebrada); 
9. Dispensador para álcool em gel; 
10. Delimitador de fila (fita retrátil); 
11. Termômetros clínicos; 
12. Hipoclorito de sódio; 
13. Máscara faceshield ou protetor para mesa (placa de acrílico); 
14. Álcool em gel 70% e Álcool 70%; 
15. Materiais gerais de limpeza; e 
16. Lixeiras adequadas para descartes. 
 
 
14. MEDIDAS GERAIS APLICADAS AOS DIFERENTES AMBIENTES ESCOLARES 
 
 
14.1. PORTARIA/RECEPÇÃO 
 
Seguranças patrimoniais e recepcionistas deverão estar utilizando os EPIs adequados para o contato que realizam com o público, 
além de se manterem alertas aos cuidados de higiene pessoal e distanciamento social.  
Os balcões que são utilizados para atendimento ao público deverão receber barreira física acrílica ou de vidro para evitar contato 
direto com pessoas que visitem o campus. 
Ao entrarem nas dependências do IFTM, estudantes, servidores, visitantes e trabalhadores terceirizados deverão, obrigatoriamente, 
ter a temperatura corporal aferida através de dispositivo eletrônico rápido e estarem utilizando máscaras de forma correta. As 
pessoas com febre e/ou que não estejam utilizando máscaras devem ser impedidas de entrar no campus/Reitoria. 
 A recepção deverá registrar o nome, dia e horário e motivo do impedimento em livro de ocorrência. Essa informação deve ser 
repassada a direção do campus/Reitoria, para ciência e providências cabíveis. 
Toda recepção do IFTM deverá ter mais de um ponto de álcool em gel, de fácil acesso, para que todos higienizem, de maneira 
obrigatória, as mãos, antes de entrar no instituto. 
 
 
14.2. CORREDORES E ÁREAS COMUNS 
 
Todos as áreas comuns do IFTM deverão ter pontos de álcool em gel, ou lavagem de mãos, principalmente próximo a salas de aulas 
e setores administrativos.  
Maçanetas e corrimões devem ser limpos com água e sabão, complementado por hipoclorito de sódio ou álcool 70%, várias vezes ao 
dia. 
Bebedouros de uso direto devem ser retirados (ou interditados) e substituídos por bebedouros com torneiras, para uso de 
copo/garrafa individual. Esses bebedouros devem receber limpeza regular.   
Marcações e isolamento de bancos nesses locais devem ser feitos para que estudantes não sentem lado a lado. Fitas plásticas de 
sinalização podem ser usadas com este propósito. 
 
 
14.3  SALAS DE AULA 
 
A sala de aula deverá ter preferencialmente um ponto de álcool gel 70% próximo à porta, do lado de dentro para que os estudantes 
e servidores possam realizar a higiene das mãos no início e fim dos turnos de aulas.  
Os estudantes deverão estar em distância de segurança de 1,5 m entre eles, o que pode ser conseguido com fixação das cadeiras no 
chão, ou com conscientização, mantendo sempre uma cadeira livre entre os estudantes (tanto na frente e atrás quanto dos lados). 
Atividades em grupo não devem ser solicitadas pelos professores aos estudantes. 
As cadeiras e mesas deverão ser limpas com solução de hipoclorito de sódio ou com álcool 70% ao fim de cada turno de aulas. 
O ar condicionado deve permanecer desligado em todo o período de aulas, sempre que possível, com abertura de janelas e portas. 
Os estudantes e docentes deverão, obrigatoriamente, utilizar máscaras (reutilizáveis ou descartáveis), todo o tempo que 
permanecerem no ambiente escolar. 
O atendimento pessoal na mesa do professor deve ser evitado e o uso de marcação no chão indicando distância segura, devem ser 
consideradas. 
 
 
       14.4 BIBLIOTECA 
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A biblioteca terá ponto de álcool em gel próximo à porta de entrada, e todos os indivíduos que usarem este espaço devem higienizar 
as mãos ao entrar e ao sair do local.  
Os usuários do local deverão guardar distância de segurança de 1,5 m entre eles, e salas de leitura coletivas não devem ser utilizadas. 
As cadeiras e mesas deverão ser limpas com solução de hipoclorito de sódio ou com álcool 70%, diariamente. 
Os livros deverão ser higienizados antes e após cada uso, com solução alcóolica apropriada. 
Os usuários e os servidores/trabalhadores lotados na biblioteca deverão, obrigatoriamente, utilizar máscaras, por todo o tempo que 
permanecerem no ambiente. 
O atendimento pessoal deve ser evitado, e quando este for necessário, deverá existir barreiras físicas (acrílico e vidro) e/ou 
distanciadores como fitas e marcações no solo. 
O ar condicionado deve permanecer desligado, caso seja possível, durante o período de atendimento. 
 
 
       14.5 REFEITÓRIO 
 
No refeitório, a principal preocupação é o distanciamento social, que deve ser mantido pelos usuários do local. Marcas no solo, para 
mostrar a distância segura, devem ser adotados, ou outra medida eficiente de distanciamento entre estudantes.  
Na fila todos os estudantes e servidores devem permanecer de máscaras e com distância mínima de 1,5 metros entre cada um deles. 
As máscaras só devem ser retiradas quando forem se alimentar e ao fim da refeição devem ser recolocadas imediatamente. 
Pontos de lavagem das mãos e de álcool em gel devem ser ampliados, e o uso deve ser obrigatório antes de adentrar no refeitório e 
ao sair do local. 
Os estudantes devem ser incentivados a retirar-se do refeitório tão breve quanto possível, após término da refeição, evitando a 
aglomeração e conversas durante as refeições. 
A limpeza rigorosa das mesas e cadeiras devem ser feitos diariamente. Utensílios como pratos, copos e talheres não descartáveis 
devem ser bem limpos após o uso de cada estudante, e o trabalhador responsável por orientar os estudantes deve ficar atentos ao 
não compartilhamento desses objetos entre os que estiverem no local. 
 
 
       14.6 BANHEIROS 
 
Os banheiros precisam ter garantida a reposição permanente de insumos de higiene, tais como: toalha de papel descartável, papel 
higiênico, sabão (não diluído) e álcool em gel.  
Pelo fato de portas de banheiro precisarem, com frequência, de serem mantidas fechadas, consideramos apropriado que haja álcool 
em gel próximo à porta, do lado interno e externo, para higiene da mão após pegar na maçaneta.  
Sugerimos a disponibilização, pelo campus, de um número de telefone para mensagens de texto, onde os usuários dos banheiros 
possam comunicar a falta de insumos de higiene (sabão, papel higiênico, toalha de papel ou álcool) e/ou a limpeza inadequada do 
espaço. Os banheiros podem ser numerados, com este propósito, e dentro de cada banheiro, próximo à porta, um cartaz pode indicar 
a existência deste serviço e o referido número. 
Uma outra recomendação é colocar dentro de cada banheiro um cartaz instruindo o que se segue: 
 

UTILIZE O PAPEL TOALHA QUE VOCÊ USOU PARA SECAR AS MÃOS, PARA PEGAR NA MAÇANETA, E NÃO ESQUEÇA DE JOGÁ-LO NO 
LIXO AO SAIR DO BANHEIRO. 

 
Nesse caso, uma lixeira deve ser posicionada externamente ao banheiro para receber tais papéis toalhas. 
Torneiras, caixas de descarga e demais superfícies que recebam o toque das mãos nos banheiros, devem ser higienizadas várias vezes 
ao dia e com desinfecção.  
Os trabalhadores da limpeza, que realizam a higienização e desinfecção dos banheiros, deverão, obrigatoriamente, estar utilizando 
os EPIs apropriados, uma vez que já se sabe que uma das formas de transmissão do Covid-19 é através do contato com fezes do 
infectado. Os sacos do lixo de dentro das cabines devem ser fechados com nó e receber mais um saco antes do descarte final.  
 
 
       14.7 SALAS DE CONVIVÊNCIA/ESPAÇO DO SERVIDOR 
 
Quando o uso desses espaços for indispensável, deve-se manter a distância entre as pessoas de 1,5m, e deve ser obrigatoriamente 
feita a higiene de superfícies e utensílios, com álcool líquido 70%, após cada uso. Objetos e utensílios não podem ser compartilhados. 
Aparelhos de ar condicionado devem estar desligado e as janelas e portas abertas. 
Os usuários do local, caso não estejam realizando refeição, devem se manter de máscaras.  
 
 
       14.8 AUDITÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 
 
 Caso seja necessário o uso de auditórios, é imprescindível o afastamento mínimo de 1,5 m entre os ocupantes do espaço, 
que deverão estar com máscaras, tendo a disposição álcool gel para higienização das mãos. 
Cerimônias de formatura, nesse período seguirão orientações próprias. 
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Na retomada posterior de aulas ou prática de esportes coletivos que necessitam de contato físico entre os estudantes ou a utilização 
de bolas e outros materiais desportivos caberá aos docentes adequarem-nas aos requisitos de afastamento social e higiene. 
Tais espaços não devem ser utilizados pela comunidade externa ao IFTM. 
 
 
       14.9 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
 
Os computadores devem permanecer em distância mínima de 1,5m, mantendo os usuários sem contato físico.  
Recipiente contendo álcool 70% líquido e papel toalhas devem estar disponível para que todos os usuários dos computadores 
realizem a limpeza dos aparelhos após a utilização, além das superfícies e mobília que apresentaram contato com o usuário. 
 
 
14.10 LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOSDE ATIVIDADES PRÁTICAS E/OU DE PESQUISAS 
 
Nos laboratórios, estudantes e docentes devem manter sistematicamente uma distância de pelo menos 1,5 metro um dos outros. 
Para que isso ocorra, pode-se manter fitas sinalizadoras no chão demarcando a distância entre as banquetas/cadeiras a serem 
utilizadas, ou ainda, antes do início da aula, o docente pode solicitar que cada estudante se mantenha longe um dos outros, 
verificando se os colegas se mantém em uma distância dos próprios braços abertos.  
O uso de máscaras por cada estudante e professores deve ser obrigatório.  
A lavagem das mãos deve ser frequentemente incentivada, além de higiene de todos os aparelhos utilizados durante a aula, e que 
sejam de uso comum, ao fim de cada turno, com álcool 70%.  
Alguns equipamentos não podem ser limpos com álcool, como os óculos de acrílico, e devem ser higienizados com muita água e 
sabão. 
 
 
14.11 SETORES ADMINISTRATIVOS 
 
Retomada escalonada, mantendo a distância mínima entre as pessoas de 1,5m, sendo feita a higiene de mobília, superfícies e 
utensílios utilizados durante o horário de trabalho, com álcool líquido 70%, antes e após cada jornada de trabalho.  
Caso o atendimento ao público seja feito de forma presencial, cadeiras e mesas utilizadas pela pessoa atendida deverão ser limpas 
com solução de hipoclorito de sódio ou com álcool 70%, ao fim de cada atendimento. 
As pessoas que estejam no local deverão, obrigatoriamente, utilizar máscaras, por todo o tempo que permanecerem no ambiente. 
Objetos e utensílios não podem ser compartilhados. Caso o uso de objetos seja feito de forma coletiva (como canetas e pranchetas), 
ao fim de cada uso, deverão ser higienizados. 
Janelas e portas devem permanecer abertas e os aparelhos de ar condicionado desligados, sempre que possível. 
 
 
       14.12 ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE ALOJAMENTOS 
 
O retorno de estudantes que vivem em situação de alojamento no IFTM ou em acomodações análogas a alojamentos coletivos, 
poderá ocorrer, desde que consideradas as suas condições de saúde e orientações dos governos locais relativas ao deslocamento de 
pessoas no contexto pós pandemia;  
No caso da necessidade de permanência no alojamento coletivo, as medidas de limpeza e os cuidados para a prevenção da infecção 
devem ser reforçadas; 
Estudantes que após retorno apresentarem sintomas de infecção respiratória leve devem ficar em isolamento análogo ao domiciliar, 
conforme orientações do Ministério da Saúde, e aqueles que tiverem necessidade de atendimento, por agravamento do quadro 
clínico, devem procurar uma unidade de saúde do SUS e comunicar ao Comitê de Acompanhamento e Monitoramento de Crise do 
IFTM. 
 
 
14.13 TRANSPORTE ESCOLAR 
 

● Nos transportes coletivos, realizar embarque e desembarque mantendo distanciamento de, no mínimo, 1,5m; 
● Manter disponível, dentro do veículo, álcool gel para higienização das mãos; 
● Se possível, utilizar assentos intercalados, de forma que não tenha passageiro na frente e atrás e em ambos os lados; 
● No transporte com ar condicionado, não deve haver recirculação de ar; 
● Em carro de passeio, manter as janelas abertas durante o percurso para circulação de ar. 

 
 
15. ORIENTAÇÕES FINAIS 
 
Responsáveis dos estudantes menores devem receber as informações sobre as mudanças. 
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Servidores e estudantes devem ser capacitados sobre todos os novos procedimentos dentro do IFTM, através de vídeos e 
demonstrações nos próprios locais. 
Higienização correta das mãos, colocação de forma correta das máscaras na face, e a solicitação de uso de máscaras em transportes 
públicos ao ir e retornar das atividades escolares devem ser incentivadas e divulgadas.  
Cartazes informativos devem ser colocados a fim de evitar o esquecimento dos procedimentos preventivos. 
Sempre que necessário poderão ser elaborados Protocolos Setoriais com regramentos específicos os quais passarão a compor este 
Protocolo de Biossegurança institucional na forma de Anexos. 
Compete a toda a comunidade usuária dos serviços e dos espaços do IFTM, estudantes, servidores, prestadores de serviço, estagiários 
e outros, conhecer, cumprir e fazer cumprir as orientações e determinações presentes neste Protocolo de Biossegurança para o 
Retorno de atividades semi presenciais e presenciais. Sua inobservância, poderá ser objeto de apuração, passível de aplicação de 
penalidades previstas, conforme o caso, no Regulamento Disciplinar do Corpo Discente do IFTM, no Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais entre outros dispositivos legais aplicáveis. 
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ANEXO 01 - Protocolo para o inventário anual de bens no IFTM durante o período da pandemia Covid 191 
 
Considerando a legislação que estabelece a obrigatoriedade de realização de inventário anual de bens móveis e imóveis: Instrução 
Normativa nº 205, de 08/04/1988, da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, Decreto N° 9.373, de 11 de 
maio de 2018, Instrução Normativa CGU N° 04, de 17 de fevereiro de 2009, Portaria CGU-CRG N° 513, de 05 de março de 2009 e na 
Lei nº 4.320, de 17/03/1964; 
Considerando a Instrução Normativa nº 02/2020 do IFTM, que suspendeu as atividades presenciais acadêmicas e administrativas em 
função da pandemia; 
Considerando a Instrução Normativa nº10/2020 do IFTM, que dispõe sobre orientações gerais, medidas temporárias e cuidados 
básicos de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) nos casos específicos de atividades essenciais, estratégicas 
ou esporádicas que requerem a presença de servidores em suas unidades enquanto perdurar o estado de pandemia; 
Considerando a Resolução Nº 56/2018, de 11 de dezembro de 2018, que dispõe sobre procedimentos relativos à realização do 
inventário no âmbito do IFTM; e 
Considerando o Decreto Nº 5.885 de 14/08/2020, que impõe medidas para execução do Plano Minas Consciente (PMC), no âmbito 
do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 
 
Apresentamos as medidas de protocolo para a realização de inventário anual de bens do IFTM, por comissões designadas por meio 
de portaria, durante o período da pandemia Covid-19. 
 
1. Os membros das comissões de inventário não poderão pertencer aos grupos de risco; 
2. Os membros da comissão devem priorizar reuniões on-line; 
3. Uso obrigatório de máscara pelos membros da comissão e demais servidores;  
4. Uso obrigatório do álcool gel, que deverá ser disponibilizado pelas áreas competentes de cada unidade; 
5. Membros da comissão e servidores deverão higienizar as mãos em intervalos de manuseio dos bens, mudanças de 
sala/ambiente ou sempre que necessário; 
6. Manter o distanciamento de 2 metros entre os participantes (membros da comissão e demais servidores);  
7. A presença de servidores para a conferência dos bens será organizada mediante agendamento pela Comissão; 
8. No agendamento será observado um ambiente/setor a ser vistoriado por vez/membro da comissão e servidor responsável 
pelos bens ou por ele indicado, evitando aglomerações, realizando a divisão das ações em salas e momentos diferentes; 
9. O servidor integrante de grupo de risco poderá indicar outro servidor para fazer a verificação do patrimônio in loco ou usar 
a alternativa do “registro on-line”; 
10. Para os bens que estão em utilização pelos servidores em trabalho remoto, poderá ser disponibilizado o “registro on-line 
de bens” para conferência, por meio de declaração assinada pelo servidor de que o bem está sob seu uso e registro fotográfico do 
bem e do número de patrimônio, enviando por e-mail; 
11. O servidor poderá trazer qualquer material ou instrumento que for necessitar durante a vistoria, como medida de proteção 
ou para evitar manuseio por várias pessoas; 
12. Os banheiros, bebedouros e salas deverão ser higienizados conforme cronograma de agendamento da Comissão antes da 
sua utilização; 
13. Fica a critério da presidência das comissões de inventários a possibilidade de utilizar luvas para o manuseio dos bens, 
lembrando do seu correto descarte e da higienização das mãos antes e após utilização das mesmas; 
14. Durante os trabalhos, sempre que possível, manter as salas abertas e ventiladas, evitando o uso de ar condicionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                        
1 Protocolo aprovado em reunião do Comitê de Assessoramento e Monitoramento de Crise do IFTM em 25.11.2020 
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ANEXO 02 - Protocolo para realização das licitações presenciais no IFTM – Reitoria, no período da pandemia causada pelo Covid-
192 

 
Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940; Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e incisos I ao 
III do Art. 22 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, que dispõe sobre a execução de licitações presenciais nas Modalidades 
Concorrência, Tomada de Preços e Convite, que são essenciais ao bom funcionamento da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional; 
Considerando a Portaria Nº 1.020, de 25 de Agosto de 2020, que instituiu a Comissão Permanente de Licitações (CPL) no âmbito da 
Reitoria do IFTM, no período de 2020/2021, para execução das licitações presenciais das modalidades da Lei 8666/1993; 
Considerando a Instrução Normativa nº 02/2020 do IFTM, que suspendeu as atividades presenciais acadêmicas e administrativas em 
função da pandemia; 
Considerando a Instrução Normativa nº10/2020 do IFTM, que dispõe sobre orientações gerais, medidas temporárias e cuidados 
básicos de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) nos casos específicos de atividades essenciais, estratégicas 
ou esporádicas que requerem a presença de servidores em suas unidades enquanto perdurar o estado de pandemia; 
Considerando o Decreto Nº 5.885, de 14 de Agosto de 2020, e Decreto Nº 6.105, de 02 de Outubro de 2020, que impõe medidas para 
execução do Plano Minas Consciente (PMC), no âmbito do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 
Apresentamos as medidas de protocolo a serem adotadas para execução de licitações presenciais, das modalidades da Lei 8666/1993, 
no âmbito do IFTM - Reitoria, durante o período da pandemia Covid-19: 
 
1. Limitar o número de servidores na licitação ao mínimo necessário/possível e não participação de servidores em grupo de 
risco em qualquer atividade; 
2. O membro da CPL que, por algum motivo, apresentar os sintomas relacionados ao COVID-19 como febre, tosse seca, dor 
de garganta, coriza ou dificuldade de respirar, falta de paladar e/ou olfato, ou que conviver com pessoas com sintomas, deve 
comunicar imediatamente ao Presidente da CPL e procurar assistência médica, conforme orientações do Ministério da Saúde; 
3. Será permitido o acesso de apenas 1 (um) representante por empresa participante; 
4. O representante da empresa não poderá ser do Grupo de Risco, com prévia notificação pela CPL à empresa; 
5. Uso obrigatório de máscaras no acesso e permanência dos servidores e participantes; 
6. Uso obrigatório do Álcool Gel ou Álcool Etílico a 70% ou outro produto, de acordo com as especificações técnicas, 
disponibilizado no IFTM –Reitoria ou o licitante poderá trazer o seu próprio; 
7. Servidor (com máscara e proteção facial face shield) orientando o uso do estacionamento externo para os representantes 
das empresas; 
8. Higienizar as mãos com álcool gel em intervalos de manuseio de documentos; 
9. O acesso do representante de cada empresa será pela recepção ou pela portaria, o qual será conduzido por um 
representante da Comissão Permanente de Licitações (CPL) até a sala de licitações; 
10. Controle de fluxo na entrada fazendo a utilização do álcool em gel nas mãos dos participantes e medição de temperatura, 
orientando o percurso, sala, banheiros e bebedouro; 
11. Manter o distanciamento de 2metros para as pessoas que estiverem atuando no momento da licitação; 
12. Marcar com fita zebrada as cadeiras não permitidas para uso e na marcação de distanciamento e circulação interna na 
Reitoria; 
13. Fazer a higienização prévia da sala, mobiliário e equipamentos (no dia anterior); 
14. Higienização antes e depois dos equipamentos e mobiliário utilizados na licitação; 
15. Caso seja possível, o representante da Empresa trazer sua própria caneta esferográfica azul ou preta;  
16. Organizar acesso aos banheiros no horário da licitação presencial só para visitantes e servidores em outro; e 
17. A CPL do IFTM – Reitoria não fará autenticação de documentos das empresas interessadas em participar dos certames 
presenciais, sendo tal procedimento de autenticação de responsabilidade de cada empresa. Tal ação é em decorrência do quadro de 
Pandemia Pública que vivenciamos. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                        
2 Protocolo aprovado em reunião do Comitê de Assessoramento e Monitoramento de Crise do IFTM em 25.11.2020 



 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 
BOLETIM DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO Nº 46/2020 DE 01/12/2020 

Página 20 

  

 

ANEXO 03 - Protocolo para fiscalização de obras e serviços de engenharia no IFTM durante o período da pandemia COVID-193 
 
Considerando que as atividades relacionadas à construção civil, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde, são 
consideradas atividades essenciais, conforme previsto no Decreto nº 10.344, de 08 de maio de 2020; 
Considerando a Instrução Normativa nº 02/2020 do IFTM, que suspendeu as atividades presenciais acadêmicas e administrativas em 
função da pandemia; 
Considerando a Instrução Normativa nº 10/2020 do IFTM, que dispõe sobre orientações gerais, medidas temporárias e cuidados 
básicos de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) nos casos específicos de atividades essenciais, estratégicas 
ou esporádicas que requerem a presença de servidores em suas unidades enquanto perdurar o estado de pandemia; 
Considerando o Decreto Nº 5.885 de 14/08/2020, que impõe medidas para execução do Plano Minas Consciente (PMC), para 
funcionamento/atendimento dos serviços públicos e privados, no âmbito do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências; 
Apresentamos as medidas de protocolo para a realização e fiscalização de obras e serviços de engenharia, durante o período da 
pandemia COVID-19: 
1. Os servidores que atuarem em fiscalizações de obras e serviços de engenharia, sempre que possível, não poderão pertencer 
aos grupos de risco; 
2. Os servidores que atuarem em fiscalizações de obras e serviços de engenharia devem priorizar reuniões online, desde que 
a ausência da presença física não traga ônus à fiscalização; 
3. Uso obrigatório de máscara pelo fiscal de obras e serviços de engenharia e demais servidores, bem como prestadores de 
serviços nas obras de acordo com os protocolos de saúde;  
4.  O fiscal deverá optar sempre por utilizar materiais e instrumentos de medições sem uso compartilhado, como: caneta, 
prancheta, trena, nível, prumo, entre outros demandados para a atividade; 
5. Realizar a higienização de materiais e instrumentos de uso compartilhado antes e depois do uso, com álcool gel 70%/álcool 
etílico e ou outros, de acordo com as especificações técnicas; 
6. O servidor poderá, preferencialmente, trazer qualquer material ou instrumento que for necessitar durante a vistoria, como 
medida de proteção ou para evitar manuseio por várias pessoas; 
7. Realizar a higienização das mãos antes e após a realização da fiscalização; 
8. Manter o distanciamento de 2 metros entre as pessoas que estiverem atuando no momento da fiscalização; 
9. Em caso de necessidade de reunião presencial com integrantes de empresas, utilizar ambiente, preferencialmente aberto 
ou local amplo e arejado, com abertura de janelas com ocupação não superior a 50% da sua capacidade ou conforme determinações 
pelas autoridades do município, mediante agendamento prévio do ambiente; 
10. O servidor integrante de grupo de risco que estiver envolvido inicialmente no projeto poderá indicar outro servidor para 
fazer a fiscalização da obra ou serviço de engenharia in loco ou sua substituição na condição de fiscal titular, desde que haja servidor 
técnico disponível e que não pertença ao grupo de risco; 
11. O Servidor fiscal que, por algum motivo, apresentar os sintomas relacionados ao COVID-19 como febre, tosse seca, dor de 
garganta, coriza ou dificuldade de respirar, falta de paladar e/ou olfato, ou que conviver com pessoas com sintomas, deve comunicar 
imediatamente à chefia imediata e procurar assistência médica, conforme orientações do Ministério da Saúde; 
12. Quando a fiscalização da obra/serviço de engenharia se der em campus/cidade distinta da lotação do servidor, este poderá 
fazer uso dos veículos oficiais para o traslado, devendo atender aos protocolos para uso de veículos oficiais. 
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ANEXO 04 - Protocolo para a utilização de veículos oficiais no IFTM durante o período da pandemia Covid 194 
 
Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940, Lei nº 1081 de 13 de abril de 1950, Decreto no 99.658, 
de 30 de outubro de 1990; Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, Decreto nº 1.280 de 14 de outubro de 1994, Lei nº 9.327, de 09 
de dezembro de 1996, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Decreto 5.992 de 19 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.403, de 17 
de março de 2008, Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 03, de 15 de maio de 2008, Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 26 de 
agosto de 2009, Lei nº 12. 619, de 30 de abril de 2012, Decreto 9.287/2018 de 15 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a utilização 
de veículos oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 
Considerando a Instrução Normativa nº 02/2020 do IFTM, que suspendeu as atividades presenciais acadêmicas e administrativas em 
função da pandemia; 
Considerando a Instrução Normativa nº10/2020 do IFTM, que dispõe sobre orientações gerais, medidas temporárias e cuidados 
básicos de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) nos casos específicos de atividades essenciais, estratégicas 
ou esporádicas que requerem a presença de servidores em suas unidades enquanto perdurar o estado de pandemia; 
Considerando o Decreto Nº 5.885 de 14/08/2020, que impõe medidas para execução do Plano Minas Consciente (PMC), no âmbito 
do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 
 
Apresentamos as medidas de protocolo preventivas a serem adotas para utilização dos veículos oficiais do IFTM, durante o período 
da pandemia Covid-19: 
 
1. Evitar o uso de veículos oficiais por servidores em grupo de risco durante a pandemia; 

2. Fica permitida a utilização de veículos oficiais para transporte de servidores, preferencialmente individual, para a execução de 

atividades que estejam relacionadas aos serviços essenciais, estratégicos ou esporádicos da instituição; 

3. No uso de veículos oficiais coletivos (ônibus, micro-ônibus e van) terão sua capacidade reduzida pela metade, devendo circular 

preferencialmente com os vidros abertos e com medição de temperatura dos passageiros antes do embarque; 

4. Proibido o uso de veículos oficiais por servidor e ou motorista que estiver com sintomas de Covid-19 e durante seu período de 

quarentena; 

5. O servidor deverá higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70% ou outros produtos recomendados, antes da 

utilização/acesso ao veículo; 

6. O setor de transporte realizará a higienização inicial e após cada utilização, com produtos recomendados para cada uso e tipo 

de superfície. A higienização contemplará entre outros: maçanetas internas e externas, volante, botões vidros, manopla de 

câmbio, sistema de áudio e funções do veículo, porta copos, cintos de segurança, puxadores internos das portas, demais locais 

do veículo propicio ao contato das mãos e a retirada de lixo; 

7. O servidor ou motorista deverá providenciar a higienização dos pontos de maior contato no início e final da utilização dos 

veículos conforme orientações que são: (maçanetas, volante, botões vidros, manopla de câmbio, sistema de áudio e funções 

do veículo, porta copos, cintos de segurança, puxadores internos das portas); 

8. Manter o ar condicionado na circulação com ar externo e, sempre que possível, circular com os vidros abertos, 

preferencialmente; 

9. Uso obrigatório de máscara pelos servidores e motorista no interior do veículo, quando houver mais de um ocupante; 

10. Uso obrigatório do álcool gel disponível dentro de cada veículo para higienização das mãos durante o uso do veículo; 

11. Disponibilizar dentro de todos os veículos oficiais lenços e/ou papel toalha para proteger a boca e nariz na hora de uma tosse 

ou espirros, ação que não exclui o uso da máscara; 

12. Disponibilizar sacolas para armazenamento de resíduos no interior do veículo; 

13. O usuário do veículo, servidor ou motorista devem recolher os resíduos (lixo) produzidos durante a utilização do veículo na 

cidade ou viagem e descartar adequadamente na chegada ao destino e ou retorno à Reitoria/ao Campus; 

14. Utilizar os veículos com o menor número de servidores possível para evitar contaminação e transmissão do Coronavírus; 

15. Evitar contato físico entre motorista e passageiro; 

16. O setor de transporte e motorista devem assegurar que as medidas de higienização dos veículos e procedimentos referentes 

aos usuários sejam cumpridas no uso de veículos oficiais. 
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