
 
 

  

 

Coordenação de Processos de Ensino – Pró-Reitoria de Graduação (CPE/PROGRAD) 

Comitê Técnico de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em 

Vigilância em Saúde Referente ao Coronavírus da UFCSPA (COE-UFCSPA) 

Gerência de Laboratórios (GERLAB) 

Prefeitura Universitária 

 

ORIENTAÇÕES PARA PLANEJAMENTO DE RETOMADA DE ATIVIDADES 

PRÁTICAS PRESENCIAIS NOS LABORATÓRIO DE ENSINO DA UFCSPA 

 

As orientações descritas neste documento são direcionadas a cursos, 

departamentos e docentes e foram construídas para auxiliar no planejamento do retorno 

de atividades práticas das disciplinas a serem ofertadas aos alunos de graduação. Elas 

consideram os tempos necessários do trabalho das equipes de higienização, que levam 

em conta dimensões dos espaços e especificidades, pessoal técnico disponível e, 

principalmente, a distribuição das atividades de graduação de maneira a cumprir os 

requisitos de Biossegurança quanto à capacidade de alunos por espaço físico, mantendo-

se o adequado distanciamento e ventilação do ambiente. 

 

1. Da distribuição das aulas e turnos 

Considerando-se proporcionar um ambiente de segurança, que infere em 

diminuição da circulação de pessoas (de acordo com a situação epidemiológica atual) e 

tempos necessários para que sejam realizados os protocolos de higienização dos 

espaços, é premissa que as disciplinas que possuem conteúdo prático sejam 

administradas preferencialmente em blocos de acordo com os turnos apresentados no 

modelo abaixo. Orienta-se que o docente observe e preencha o tempo de cada turno da 

maneira mais aproveitável possível, considerando também, caso pertinente, a limpeza 

de equipamentos, instrumentos e demais objetos reutilizáveis. 

 



 
 

  

 

 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

7-8h limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza 

8-12h Disciplina 

com CH* 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

12-13h limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza 

13-17h Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

 

17-18h limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza 

18:30-

22:30h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h 

Disciplina 

com CH 

condensada 

em até 4h** 

 

*CH, carga-horária; **havendo-se necessidade do uso do sábado para atividades no mesmo 

espaço físico/laboratório, para que a limpeza seja efetivada, não deverá haver atividade no turno 

noturno da sexta-feira anterior. 

 

Observa-se que o número de espaços a terem atividades concomitantes na 

universidade também dependerá de pessoal disponível para a realização dos protocolos 

de limpeza simultaneamente nos diferentes locais, nos períodos indicados, e corpo 

técnico para os laboratórios reservados. 

O tempo de quatro horas de carga horária corresponde ao tempo máximo do 

turno, mas é importante destacar que laboratórios em proximidade não devem ter 

atividades iniciando-se no mesmo horário, para que se evite a aglomeração de alunos 

nas áreas proximais. Embora o COE oriente para que seja executada essa diferença no 

início e que, consequentemente, impactará no tempo total das atividades no espaço, os 

horários dos turnos expressos no quadro acima devem ser respeitados. Observar o 

exemplo abaixo. 

 

 



 
 

  

 

 Laboratório 320 Laboratório 321 

Turno 1 Início da aula às 8h – 

finalização até as 12h 

Início da aula às 8.15h – 

finalização até as 12h  

 

 2. Da limpeza dos espaços 

 Os protocolos de higienização a serem seguidos pela equipe dos terceirizados 

correspondem à limpeza geral e desinfecção de pisos e mesas, com produtos 

desinfetantes disponibilizados pela instituição e são executados tais quais  os que eram 

realizados no período pré-pandemia. Destaca-se que no momento atual, a instituição 

dispõe de pessoal terceirizado para a limpeza concomitante de quatro laboratórios nos 

períodos da manhã e da tarde e três laboratórios no período da noite. 

Protocolos de higienização de equipamentos, objetos utilizados para ensino e 

superfícies dos espaços/laboratórios devem seguir orientações específicas da equipe 

técnica para cada local e serem executados pela própria equipe ou alunos envolvidos nas 

atividades. Observa-se que o tempo necessário a essa atividade deverá ser incluído no 

tempo destinado ao turno de aula, não conflitando com aquele da limpeza pela equipe 

dos terceirizados. 

 

3. Das considerações da Gerência de Laboratórios 

Dependendo da complexidade da aula e/ou da quantidade de materiais 

envolvidos, poderá ser necessário intervalo de turnos para que ocorra o preparo da 

atividade por parte da equipe.  

Quando o cronograma proposto for confirmado por todas as instâncias 

envolvidas será necessário que os protocolos de cada aula prática sejam enviados à 

Gerlab, para repasse à equipe técnica. Esses protocolos deverão ser enviados com até 15 

dias de antecedência da data prevista para a primeira aula prática (observar fluxograma 

abaixo).  



 
 

  

 

4. Das considerações da Coordenação de Processos de Ensino/PROGRAD 

O formato de atividades práticas concentradas em blocos de carga horária é 

diferenciado em relação às demais organizações de disciplinas. Assim, o planejamento 

pedagógico deve levar em consideração potenciais sobreposições com outras atividades 

teóricas – lembrando que a prioridade é a recuperação da carga horária prática pendente. 

A orientação, neste contexto, é que, após aprovação do planejamento da atividade 

prática pelo docente da atividade prática (ver fluxograma abaixo e observações 

pertinentes), os regentes das demais disciplinas afetadas sejam informados para 

priorizarem atividades teóricas assíncronas no período de colisão de horários. 

No caso de coincidências de uso dos espaços por diferentes Cursos de 

Graduação, serão aplicados os critérios de prioridade para disciplinas mais ao final da 

matriz curricular ou que tem potencial represamento de alunos para estágios finais ou 

colação de grau. De maneira complementar, a menor carga horária necessária e o menor 

número de alunos envolvidos serão critérios de prioridade, pelo impacto no 

planejamento de biossegurança dos espaços. 

A opção alternativa para evitar rearranjos na grade horária é a oferta de 

atividades práticas em período extraordinário, fora dos semestres letivos. Neste caso, o 

registro pode ser feito como uma atividade vinculada à disciplina original (sem 

encerramento no sistema no período regular) ou como uma atividade complementar a 

ser aprovada com o equivalente – e registrada no sistema posteriormente. Cabe destacar 

que os períodos destinados para atividades práticas pendentes não devem coincidir com 

atividades institucionais da Universidade (ex.: Fórum PPI; Congresso UFCSPA) e 

tampouco com eventos do Curso (ex.: Jornada Acadêmica; Mostra de TCCs). 

Finalmente, é importante informar que a priorização de práticas pendentes foi 

uma definição conjunta de Cursos de Graduação (Núcleo Docente Estruturante, 

principalmente), Departamentos Acadêmicos e professores regentes das disciplinas. 

Recomenda-se que quaisquer modificações no sentido de ampliar ou reduzir a carga 

horária de práticas pendentes seja repactuada pelos mesmos atores envolvidos, tendo em 

vista a repercussão sobre os espaços utilizados. 



 
 

  

 

 

5. Das atribuições do curso 

Cabe aos cursos de graduação fazerem o levantamento das disciplinas com 

atividades práticas a serem ofertadas aos alunos, considerando-se como prioritárias 

aquelas indispensáveis à formação profissional. As disciplinas deverão ser escalonadas 

de acordo com a finalização do curso, priorizando atividades práticas para formandos 

e/ou ingressos em estágios em detrimento das disciplinas de início de curso. Após esse 

levantamento, os cursos informarão aos docentes e departamentos pertinentes sobre as 

necessidades. Uma vez que a disciplina com atividade prática foi planejada e enviada 

pelo docente, com aval do departamento, o curso irá conferir as colisões com demais 

disciplinas e comunicar aos docentes dessas disciplinas e seus respectivos 

departamentos. Destaca-se que na priorização de atividades deverá se considerar a 

atividade prática como principal, mas que as colisões também poderão ser discutidas 

entre os docentes envolvidos. 

 

6. Do fluxograma de encaminhamento 

Abaixo, está demonstrado através de um fluxograma, como deverá ser feito o 

encaminhamento do planejamento de atividades pelos docentes, com aval dos 

departamentos, e prazos para conferência pelos cursos (que também farão as 

comunicações caso haja colisões com atividades teóricas de outros docentes), COE, 

GERLAB e CPE/PROGRAD. Casos omissos, onde sejam necessários fluxos, tempo de 

atividade ou prazos de análise distintos, serão avaliados pelo COE e PROGRAD. 

 



 
 

  

 

 

 

 

7. Modelo para planejamento da atividade pelos docentes 

 

PLANEJAMENTO PARA ATIVIDADES PRÁTICAS PRESENCIAIS NOS 

LABORATÓRIO DE ENSINO DA UFCSPA 

 

Docente: ______________________________________________________________________ 

Departamento: _________________________________________________________________ 

Disciplina: _____________________________________________________________________ 

Curso: ________________________________________________________________________ 

Laboratório(s) onde a atividade será realizada: ___________, prédio _______ 

Período destinado à atividade: ___/___/_____ a ___/___/_____ 



 
 

  

 

Tempo de duração da atividade por turno: ______ h _____ min 

 

Tabela-modelo para planejamento 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

7-8h limpeza* limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza 

8-12h (marcar 

disciplina e 

horário 

pretendido nos 

respectivos 

dias) 

 Biossegurança 
– 8.30 às 
11.30 
(exemplo) 

   

12-13h limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza 

13-17h  

 

 

   Biossegurança 
– 8.30 às 
11.30 
(exemplo) 

 

17-18h limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza limpeza 

18:30-

22:30h 

 

 

 

   **  

*não marcar aula nesse horário, pois está destinado à equipe de higienização; **havendo-se 
necessidade do uso do sábado para atividades no mesmo espaço físico/laboratório, para que a limpeza 
seja efetivada, não deverá haver atividade no turno noturno da sexta-feira anterior. 

 

8. Das considerações finais 

As orientações disponibilizadas nesse documento foram elencadas no mês de 

setembro de 2021 por membros do COE, GERLAB, Prefeitura Universitária e 

CPE/PROGRAD e elas visam atender demandas de acordo com as condições 

epidemiológicas impostas pela pandemia no momento atual. Havendo mudanças nessas 

condições, o presente documento também poderá sofrer alterações. 


