
Plano de Contingência para 
Prevenção, Monitoramento e  

Controle da Transmissão de COVID-19 
- Campus URI CERRO LARGO - 



• O ano de 2021 iniciou com a expectativa do retorno presencial 
dos estudantes e professores ao câmpus da URI ainda em meio à 
pandemia da COVID-19.  Isso é possível? Sim, mas somente 
porque há procedimentos e regras sanitárias que possibilitam 
uma volta segura e responsável.  
 
• Este protocolo surgiu com esse objetivo: listar as medidas 
adotadas na URI Cerro Largo para garantir o retorno seguro às 
aulas presenciais e os protocolos a serem seguidos 
obrigatoriamente por todos aqueles que frequentam o câmpus.  
  



• Na  URI Cerro Largo foi constituído o Centro de Operações de 
Emergência em Saúde para a Educação, denominado COE-E, 
um comitê responsável pela segurança sanitária do câmpus. 
 
• O Comitê tem como função implantar os protocolos 
sanitários no campus e zelar pelo cumprimento dessas 
medidas por parte de toda a comunidade acadêmica e público 
externo.  



 MEDIDAS IMPLANTADAS PELA URI  

• Suspensão de todas as atividades que 
envolvam aglomerações, como festas de 
comemorações, formações presenciais 
de professores, e eventos de formaturas. 
 
• Criação de um sala de isolamento para 
atender casos suspeitos; 
 
• Afixação de cartazes de orientações e 
marcações dos espaços no campus 
referentes aos protocolos sanitários. 
 
• Entrega de EPIs aos funcionários e 
professores do câmpus. 
 
• Disponibilização de dispensores de 
álcool gel nos acessos principais e nas 
entradas de salas. 
 
• Treinamento online de servidores e 
professores, e presencial para os alunos 
no retorno às aulas no câmpus. 
 



MEDIDAS IMPLANTADAS PELA URI  

•  Aferição da temperatura na entrada do 
câmpus. 
 
• Delimitação da capacidade máxima de 
pessoas nas salas de aulas e ambientes 
compartilhados;  
 
• Higienização do piso das áreas comuns e 
das superfícies de uso coletivo a cada 
troca de turno;  
 
• Disponibilização, nos banheiros, de 
sabonete líquido e toalhas de papel;  
 
• Estabelecimento dos horários de aula 
corridos, para evitar aglomerações. 
 
• Fechamento da cantina e proibição do 
chimarrão/tererê; 
 

  
 

Antes de entrar 
no campus, 

aguarde a 
medição de sua 

temperatura. 

Após lavar 
as mãos, 
seque-as 

com toalha 
de papel. 

Respeite a 
indicação 
do limite 

de pessoas 
nas salas. 



O QUE VOCÊ DEVE FAZER   

 Um CHECKLIST antes de sair de casa: 
 
• Organizar um lanche para trazer; 
 
• Colocar um copo ou garrafinha de 
água na mochila; 
 
• Trazer, se possível, álcool gel de mão 
 
• Trazer duas máscaras de reserva 



O QUE VOCÊ DEVE FAZER   

• Higienizar constantemente as mãos, 
especialmente nas seguintes situações: 
  
- Após o uso de transporte público;  
- Ao chegar na Instituição de Ensino; 
- Após tocar em superfícies de uso 
coletivo, como maçanetas das portas, 
corrimãos, interruptores, teclados, 
mouses ou notebooks;  
- Após tossir, espirrar e/ou assoar o 
nariz;  
- Antes e após o uso do banheiro;  
-Antes de manipular alimentos;  
- Após utilizar vassouras, panos ou 
outros materiais de higienização;  
- Após remover lixo e outros resíduos;  
- Antes e após o uso de espaços 
coletivos.  



• Higienizar regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%; 
 
• Higienizar a cada uso os computadores, tablets, equipamentos, instrumentos 
e materiais didáticos empregados em aulas práticas. 
 
• Não compartilhar objetos de uso pessoal ou de estudo, nem alimentos, 
copos ou garrafinhas. 
 
• Evitar o uso de adornos, como brincos e pulseiras, e usar calçados fechados. 
 
• Logo após usar lenços descartáveis para higiene nasal e bucal, descartá-los  
em lixeira apropriada. 
 
• Informar o COE-E imediatamente se tiver contato com pessoas sintomáticas.  

O QUE VOCÊ DEVE FAZER 



• Evitar comportamentos sociais 
que requerem contato físico, 
como aperto de mãos, abraços e 
beijos; 
 
• Respeitar o limite de pessoas 
estabelecido por sala e o 
distanciamento social de 2m.  
 
• Manter abertas todas as 
janelas e portas dos ambientes, 
privilegiando, na medida do 
possível, a ventilação natural;   
 
• Evitar tocar nos corrimãos das 
rampas de acesso à entrada 
principal do campus e aos 
segundos pisos dos pavilhões. 

O QUE VOCÊ DEVE FAZER 



PROCEDIMENTOS EM CASOS SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS DE COVID-19 NO CÂMPUS 

• Informar o serviço de saúde de referência para notificação e encaminhamento dos 
casos de suspeita de contaminação; 
 
• Afastar os casos sintomáticos do ambiente da Instituição de Ensino, orientar quanto à 
busca de serviço de saúde para investigação diagnóstica e/ou  sobre as medidas de 
isolamento domiciliar, até o resultado conclusivo da investigação  ou até completar o 
período de 14 dias de afastamento;  
 
• Os mesmos procedimentos devem ser adotados para aqueles  que convivem com 
pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal. 




