
Checklist para retorno às atividades presenciais no SD Regramento Sim Não Comentários da comissão

1- Cabeçalho
Qual disciplina ou atividade análoga
Qual servidor docente ou TAE responsável
Qual o público Alvo
Local
Horário

Quantitativo de participantes

2- Justificativa (suscinta)

3-  Ambientes 
 Ventilação
Uso de ar condicionado
Controle de disseminação do vírus no local
Distribuição de material de consumo
Area de paramentação e desparamentação
Expurgo e central de material e esterilização

lista de insumos necessários para o controle da disseminação

4-Fluxo de usuários e pacientes

Cronograma de atividades presenciais (contendo o quantitativo 
de horas a serem realziadas presencialmente)

Ata de aprovação da solicitação de atividade hibrida pelo 
Colegiado do Curso ou instância similiar

Levar em consideração:1- Despacho nº 
256/2021/UFPR/R/GAB ou o documento que 
estiver valendo no momento da solicitação. 2- 
RESOLUÇÃO Nº 22/21-CEPE. 3- Resolução 

21/21-CEPE. 3- Memorando-Circular nº 
2/2020/UFPR/R/PRA. 4- Ordem de serviço Nº 

003/REITORIA.. 5- As notas técnicas da Comissão 
de Acompanhamento e Controle de Propagação 

do Novo Coronavírus na UFPR . 6- Os protocolos 
sanitários e Decretos estadual, municipal e normas 

técnicas da ANVISA. 7- Os protocolos 
desenvolvidos pelas comissões de controle de 

infecção de cada Curso do Setor de Ciências da 
Saúde da UFPR. Se porventura algum Curso não 
tiver estes protocolos, utilizar protocolos validados 

pela literatura e informar qual é este protocolo.



Considerações sobre sala de espera
O que fazer se usuário apresentar sintomas de COVID-19
Orientação para os trabalhadores da UFPR nos ambientes

5- Rotinas
salas de aula
Laboratórios
Setores administrativos
Limpeza, acondicionamento e esterilização de materiais
Recebimento de fornecedores e distribuição de materiais
Limpeza dos ambientes clínicos
Paramentação para realização da limpeza
Limpeza de pisos
Limpeza e descontaminação das superfícies
Gerenciamento dos resíduos de saúde
Classificação dos resíduos
Tipos de resíduos 
Sanitização de ambientes
Ventilação
Produtos
Forma de utilização
Ambientes
Periodicidade
Descontaminação de pessoas
Gestão - quem vai exigir a execução dos atos

6- Orientação em como se portar
Antes de sair de casa
No deslocamento
Ao chegar na Instituição
Nas áreas comuns
Ao retornar para casa
Na lavagem de roupas utilizadas em áreas clínicas

7- Protocolos de Biossegurança
Antes durante e depois das atividades
Orientação aos docentes na supervisão

8- Equipe

Triagem e recepção de usuários e acompanhantes - como 
usuários pode-se considerar inclusive os alunos



Docente vacinado? Quantas doses?
TAE vacinado? Quantas doses?
Discentes vacinados? Quantas doses?
Está previsto a nova situação de reinvectados após vacianação?

9- Testagem da comunidade interna e/ou externa
Está previsto a testagem de membros internos ou externos
Qual o Protocolo de testagem de assintomáticos e sintomáticos
Como será feita a comunicação do resultado da testagem
Quais as medidas de ação para os casos positivos

ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/REITORIA, 
Artigo 3º. Para a realização do planejamento, as chefias imediatas deverão colher as autodeclarações de todos os servidores que seenquadram nas situações em que o 
trabalho remoto necessita ser priorizado em suas respecvas unidades, com base nas hipóteses previstasneste artigo: I - Servidores que apresentem as condições ou 

fatores de risco descritos abaixo: a) Idade igual ou superior a sessenta anos. b) Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, 
revascularizados, portadores de arritmias,hipertensão arterial sistêmica descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, 
miocardiopatiaisquêmica), c) Pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave, DPOC). d) Imunodepressão e 

imunossupressão. e) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5). f) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica. g) Neoplasia 
maligna (exceto câncer não melanótico de pele). h) Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia). i) Gestantes e lactantes. II - Servidores na 

condição de pais, padrastos ou madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores emidade escolar ou inferior, nos locais onde ainda 
estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e quenecessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua 

cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residênciaapto a prestar assistência. III - Servidores que coabitem com idosos ou pessoas com deficiência e 
integrantes do grupo de risco para a COVID-19.

De que forma será feito o controle para saber se o local da 
atividade se tornou um ponto de disseminação do vírus
Medidas a serem tomadas se o local se mostrar como um ponto 
de disseminação do vírus

10-  Previsão de capacitações de docentes TAE e 
colaboradores
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