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APRESENTAÇÃO 
 

Após a declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de 

março de 2020, em Genebra, na Suíça, sobre uma doença causada pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV), então caracterizada como uma pandemia tornou-se necessária a reflexão e 

novas tomadas de decisão em todos os setores da vida cotidiana. 

Diversas foram as estratégias de mitigação da propagação da contaminação e conseqüente 

achatamento da curva de contágio e, entre elas, principalmente, o distanciamento social 

tornou-se a mais usualmente preconizada em nosso país. Ainda no mês de março de 2020, as 

aulas presenciais foram suspensas por meio da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, do 

Ministério da Educação e todas as atividades de aprendizagem presenciais foram substituídas 

por atividades remotas por uso de tecnologias. Todavia as aulas práticas tornaram-se 

insubstituíveis por dependerem de ambientes, equipamentos e procedimentos que exigem a 

presencialidade. Com a flexibilização das atividades econômicas e retorno das atividades 

comerciais os órgãos governamentais iniciaram uma série de ações que visam o retorno seguro 

das aulas presenciais de modo escalonado e parcial. O governo do Estado de São Paulo 

divulgou o Plano São Paulo de retorno consciente. Entre essas ações destaca-se a liberação das 

atividades educacionais presenciais para as atividades práticas, em especial aos cursos da 

saúde, com prioridade aos alunos formandos para que tenham condições de cumprir as 

atividades práticas dos estágios supervisionados. 

Sendo assim iniciamos as tratativas e planejamentos para o retorno das atividades nos Campi 

da Universidade de Mogi das Cruzes com especial enfoque nos laboratórios onde se realizam 

as atividades práticas. 

Os laboratórios de práticas, em geral, já possuem rígidos protocolos de uso de acordo com as 

suas peculiaridades e especificidades para os riscos físicos e biológicos, todavia, com as novas 

condições estabelecidas pela pandemia da COVID-19 alguns novos protocolos tornaram-se 

necessários para assim darmos continuidade aos procedimentos realizados nestes laboratórios 

com a devida biossegurança evitando assim todo o risco de contaminação cruzada entre as 

pessoas dos laboratórios. 
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Para isso baseado nos protocolos já existentes estabelecidos pela Organização Mundial da 

Saúde, Ministério da Saúde, órgãos de Vigilância Epidemiológica Estadual elaboramos um 

conjunto de protocolos e ações para os nossos laboratórios da saúde. 

Este documento pretende orientar o laboratorista, corpo docente e demais indivíduos da 

comunidade acadêmica da Universidade de Mogi das Cruzes, sobre o retorno gradual das 

atividades, propiciando um ambiente seguro e saudável. O documento apresenta orientações 

para o funcionamento e desenvolvimento das aulas presenciais nos laboratórios, além de 

ações de prevenção de riscos á todas as atividades administrativas e acadêmicas. 

Pretende-se apresentar também alternativas que possam minimizar o risco à contaminação 

com estratégias diferenciadas às aulas práticas. 

Além dos protocolos gerais apresentados nesse documento, cada coordenador de curso, junto 

aos seus professores deverá também apresentar os Procedimentos Operacionais Padrão – 

POPs de todas as aulas práticas que deverão ser realizadas nas dependências dos laboratórios 

para que sejam avaliadas todas as possibilidades e vulnerabilidades. 

Obviamente este protocolo não pretende esgotar todas as recomendações e nem tampouco 

se caracterizar como um documento final, visto que a nova situação nos impõe constantes 

atualizações e modificações das estratégias estabelecidas diante de novas informações e 

pesquisas a respeito da pandemia que afeta o mundo. Caso sejam necessárias, atualizações 

desse protocolo serão feitas para que possamos atender as novas demandas. 

 

Mogi das Cruzes, 20 de julho de 2020. 
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Referencial e Legislação 
 

Para a elaboração deste protocolo, além de ampla discussão entre a Pró-Reitoria Acadêmica, 

Coordenadores de Cursos e colaboradores das diversas áreas, foi feita uma consulta aos 

inúmeros documentos publicados pelos órgãos nacionais e internacionais.  

Entre eles podemos citar: 

 Decreto de calamidade no Estado de São Paulo n.º 64.879, de 20 de março de 2020; 

 Decreto n.º 19.163, de situação de emergência no município de Mogi das Cruzes; 

  Portarias do Ministério da Educação, que dispõem sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19): n.º 343, de 17 de março de 2020; n.º 345, de 19 de março de 

2020; n.º 395, de 15 de abril de 2020; n.º 473, de 12 de maio de 2020; 

 Portaria n.º 356, de 20 de março de 2020, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a 

atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia do Coronavírus; 

  Medida Provisória 934, de 1º de abril de 2020, e Ato do Presidente da Mesa do Congresso 

Nacional n.º 42, de 2020, que estabelecem normas excepcionais sobre o ano letivo, 

dispensando as instituições de educação superior, em caráter excepcional, da 

obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico; 

 Parecer do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação - CNE/CP n.º 5/2020, 

homologado pelo Ministério da Educação em 29 de maio de 2020, sobre a reorganização 

dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante 

o período de pandemia da COVID-19; 

 Plano São Paulo de Retomada da Economia adotado pelo governo do estado de São Paulo 

e as orientações específicas para a área da educação, que permitem às instituições de 

educação superior a retomada presencial das atividades práticas;  

 Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 04/2020, revisão em 08/05/2020; 

 Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 06/2020 - Orientações para a prevenção e o 

controle das infecções pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) em procedimentos cirúrgicos - 

Revisão: 29.05.2020 (complementar à nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020);  

 Protocolo Sanitário para Educação do Município de Mogi das Cruzes, de 10/07/2020; 
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 Decreto n.º 65.061, do Governo do Estado de SP, sobre a retomada das aulas práticas e 

estágios no ensino profissionalizante e superior, de 13/07/2020. 

Apresentação dos Laboratórios 

 

Os laboratórios de atividades práticas envolvem um grupo de estruturas específicas que visam 

promover o desenvolvimento de habilidades para os alunos matriculados em cursos que 

possuem, em seus projetos pedagógicos, atividades que envolvam prática. Convém ressaltar 

que alguns espaços, embora não tenham oficialmente a denominação de laboratórios por se 

prestarem ao desenvolvimento de atividades práticas para este documento serão 

considerados como laboratórios. São exemplos os ambientes para as práticas esportivas 

utilizados pelos alunos do curso de Educação Física como as quadras, piscinas e ginásios que 

embora não sejam denominados como laboratórios serão aqui considerados como tal. 

Em tempo, é importante citar que este protocolo pretende enumerar uma série de regras e 

procedimentos de ordem geral, todavia haverá a necessidade da elaboração de novos 

Procedimentos Operacionais Padrão para cada atividade que se pretenda se desenvolver 

dentro dos laboratórios e no detalhamento dessas atividades incluir as novas demandas 

relacionadas à prevenção de contaminação. 

A Universidade de Mogi das Cruzes, em seu Campus Sede, possui os seguintes laboratórios: 

LABORATÓRIOS DA ÁREA DA SAÚDE 
Laboratório de Anatomia Morfofuncional I 
Laboratório de Anatomia Morfofuncional II 
Laboratório de Anatomia Morfofuncional III 
Laboratório de Anatomia Morfofuncional Sintéticos 
Laboratório de Ciências Morfológicas I (Citologia Histologia e Embriologia) 
Laboratório de Ciências Morfológicas II (Citologia Histologia e Embriologia) 
Laboratório de Habilidades 
Laboratórios Multidisciplinares de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 
Laboratórios Multidisciplinares de Fisiologia, Biofísica, Farmacologia e Patologia 
Laboratório de Técnicas Cirúrgicas 
LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE BIOLOGIA 
Laboratório de Ciências Biológicas/Multidisciplinar 
LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE FARMÁCIA 
Centro de Atenção Farmacêutica 
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Almoxarifado de Produto Acabado 
Almoxarifado de Matérias-prima e Central de Pesagem 
Almoxarifado de Material de Embalagem 
Laboratório de Produção de Formas Farmacêuticas Sólidas 
Laboratório de Produção de Formas Farmacêuticas Semi-sólidas 
Laboratório de Produção de Formas Farmacêuticas  
Laboratório de Produção de Saneantes 
Controle de Qualidade Físico-Químico 
Controle de Qualidade Microbiológico 
Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 
Laboratório de Nutrição e Dietética 
LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
Laboratório Multidisciplinar em Odontologia 
LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ginásio de Esportes Poliesportivo 
Quadras de esportes 
Piscina Aquecida 
Campo de Futebol 
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
LABORATÓRIOS DA ÁREA DE EXATAS 
Laboratórios de Químicas 
Laboratórios de Física 
Laboratórios de Eletro/Eletrônico 
Laboratório de Construção Civil 
Laboratório de Fenômenos de Transporte 
Laboratório de Hidráulica e Pneumática 
Laboratório de Metrologia 
Laboratório de Mecânica e Automação 
LABORATÓRIOS DE HUMANAS 
Laboratório de Fotografia 
LABORATÓRIOS ESPECIAIS 
Biblioteca 
Laboratório de Maquetes 
Museu de Biologia 
 

Convém ressaltar que este documento não substitui os protocolos de uso dos laboratórios até 

então vigentes. Apenas acrescenta a eles alguns procedimentos e exigências que as condições 

atuais exigem em meio ao risco de contaminação e necessidade de distanciamento social. 

Portanto as demais regras dos laboratórios deverão ser mantidas para que, não só a segurança 
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biológica como a segurança física das pessoas, bem como a manutenção e integridade dos 

laboratórios sejam mantidas. 

Clínicas de Especialidades e Policlínica 
 

Além dos laboratórios, as Clínicas Escola de Odontologia, de Psicologia, de Fisioterapia e de 

Estética também prestam atendimentos em saúde para a comunidade e, portanto, deverão 

seguir rigorosas regras de biossegurança de acordo com as peculiaridades e tipos de 

atendimentos. Para estes atendimentos foram desenvolvidos protocolos específicos que 

nortearão cada uma dessas clínicas complementando este protocolo geral. 

Medidas Gerais de Higienização e Sanitização dos Laboratórios 
 

Entre as medidas gerais de contingenciamento que visem aumentar a prevenção de 

contaminação que devem ser seguidas por toda comunidade acadêmica temos: 

 Evitar o compartilhamento de materiais e objetos de qualquer natureza. Quando a 

atividade prática exigir este tipo de compartilhamento, o procedimento deverá ser 

detalhado na reserva do laboratório e discutido com a coordenação para que as medidas 

de sanitização sejam tomadas e assim garantir, tanto a qualidade do procedimento, 

quanto a segurança das pessoas; 

 Priorizar a realização de reuniões por videoconferência, evitando a forma presencia. 

Somente os procedimentos práticos deverão ser elencados para os momentos presenciais; 

 Observar os fluxos de sentido único para entrada, permanência, circulação e saída, visando 

resguardar o distanciamento mínimo obrigatório e evitar aglomerações, observando a 

capacidade dos espaços; 

 Respeitar o distanciamento mínimo obrigatório que, nas instituições de ensino, é de um 

metro e meio (1,5m) de distância entre pessoas com máscara de proteção facial; 

 Obedecer a disposição das bancadas e/ou espaços de trabalho de forma que respeite o 

distanciamento mínimo obrigatório; 

 Garantir que o acesso aos prédios da Instituição (portarias principais) esteja condicionado 

à utilização de máscara não-profissional (pessoal) e à aferição da temperatura de todas as 

pessoas, por meio de termômetro digital infravermelho, vedando-se a entrada daquelas 

com temperatura igual ou superior a 37,5 graus Celsius; 
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 Estabelecer fluxos de entrada e saída, bem como de deslocamento pelo Campus de modo 

que se evitem aglomerações e/ou proximidade entre as pessoas; 

 Promover a antissepsia das mãos com álcool 70%;  

 Fornecer material impresso, cartazes, informações digitais coletivas ou individuais que 

prestem o objetivo de informação sobre as medidas necessárias para proteção individual e 

coletiva à contaminação; 

 Com o retorno das atividades presenciais o corpo docente, junto ao respectivo 

coordenador do curso, deve priorizar as atividades com turmas menores e o 

escalonamento dos alunos, facilitando assim a obediência dos protocolos que requerem a 

ocupação máxima dos laboratórios e o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 

bancadas ou espaços de trabalho de acordo como as recomendações municipais e 

estaduais vigentes; 

 Aconselha-se que ambiente seja ventilado mantendo-se as portas e janelas abertas em 

detrimento ao uso de equipamento de ar condicionado;  

 Somente objetos estritamente necessários deverão ser portados no ambiente do 

laboratório e não deverão ser compartilhados; 

 A limpeza deverá ser ampliada, tanto nas instalações físicas quanto nos equipamentos e, 

sempre que possível, logo após o uso; 

 Deverão ser dispostos nas instalações físicas dos laboratórios materiais informativos 

contendo orientações para a comunidade de como se comportar frente às novas 

condições pós-pandemia; 

 Cuidado especial deverá ser dado aos indivíduos que sejam considerados do grupo de risco 

(pessoas acima de 60 anos e/ou com comorbidades); 

 Por fim, para todos os casos há que se considerar a possibilidade do uso de Tecnologias de 

informação e Comunicação (TICs) que possam diminuir o tempo de exposição à 

contaminação e presença de muitas pessoas no mesmo ambiente. É momento de 

repensarmos nossas atividades de modo a se estabelecer novas formas de 

desenvolvimento de habilidades práticas por meios que não os triviais, sem que se tenha 

perda da qualidade da aprendizagem. 
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Medidas de Higiene Pessoal e Distanciamento Social para Uso dos 
Laboratórios 

Orientações Gerais aos Laboratoristas 
 

Os laboratoristas deverão obedecer às normas relativas à sua área de atuação e se apresentar 

devidamente paramentado de acordo com as normas anteriores ao período de pandemia. Em 

especial aos paramentos e equipamentos de proteção individual que visem a proteção contra 

lesões físicas. A esses protocolos acrescentaremos alguns novos procedimentos que visam a 

proteção biológica e de proteção à contaminação cruzada pela COVID-19. 

 O uso de jaleco de pano comprido (até os joelhos), de mangas compridas, fechado 

continua sendo obrigatório e sobre esse se recomenda o avental descartável de Tecido 

Não Tecido – TNT de gramatura igual ou superior a 40. O avental de pano deverá ser 

trocado diariamente ou se por ventura haja qualquer indício de contaminação ou 

sujidade; 

 Pela permanência por tempo prolongado nos laboratórios recomenda-se que seja 

utilizado gorro descartável e máscara N95; 

 A máscara N95 deverá ser descartada em no máximo 15 dias ou caso tenha alguma 

avaria que prejudique o seu desempenho como barreira biológica. Ao ser retirada 

deverá ser manuseada apenas pelos elásticos, sem tocar na parte anterior e 

armazenada em um envelope de papel; 

 Há que se ter rigorosa rotina de lavagem das mãos a cada procedimento realizado e o 

álcool 70% para desinfecção deve ser também utilizado sempre que possível; 

 Em casos específicos, onde haja a possibilidade de aerossóis e/ou atividades onde haja 

o risco de respingos no contato com superfícies supostamente contaminadas 

recomenda-se o uso dos protetores do tipo escudos faciais em polietileno (face 

Shields); 

 Sempre que o laboratorista necessitar de transitar fora das dependências do 

laboratório deverá se desparamentar para evitar assim a contaminação da 

paramentação, bem como dos laboratórios; 

 O laboratorista é o principal responsável pela fiscalização da observância da 

obediência de todos os protocolos por parte das demais pessoas nos laboratórios; 

 É também de responsabilidade do laboratorista a zeladoria dos ambientes 

laboratoriais, bem como dos equipamentos e utensílios dos laboratórios. 
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Orientações Gerais ao Corpo Docente 
 

O corpo docente é de fundamental importância para o sucesso nessa fase de retomada às 

atividades. Ele exercerá um importante papel na informação e na conscientização dos alunos 

para a observação dos protocolos aqui estabelecidos e assim garantir que as aulas práticas 

sejam executadas com qualidade e segurança necessárias. 

É imprescindível que o corpo docente tenha conhecimento de todas as regras estabelecidas 

neste documento, assim como participe ativamente na fiscalização da execução das mesmas. 

Somente o processo colaborativo é que fará com que tenhamos sucesso nessa fase de 

retomada. 

 

Orientações Gerais aos Alunos 
 

Os alunos que se enquadrarem no grupo de risco e/ou que não se encontrarem em condições 

de freqüentar presencialmente as aulas práticas, deverão apresentar os documentos que 

comprovem a condição e preencher o Formulário de Impedimento, disponível no site da 

Universidade de Mogi das Cruzes e endereçado ao coordenador do curso. 

 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA LABORATÓRIO 
 

LABORATÓRIOS DA ÁREA DA SAÚDE 
 

Laboratórios de Anatomia Morfofuncional 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 
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 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Recomendado após a higienização das mãos, calçarem as luvas de procedimentos (não 

fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula (de acordo com o experimento pode 

ser obrigatório o uso de luvas); 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, higienizando-o antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 As peças cadavéricas secas e os modelos anatômicos de resina deverão ser 

desinfetados com solução de álcool 70% por fricção antes e depois do uso; 

 As peças cadavéricas molhadas deverão estar embebidas por formol e só retiradas 

para o uso, lavadas e novamente devolvidas ao tanque após o uso; 

 Será orientada a limpeza das bancadas pela fricção de álcool 70% pelos alunos antes e 

depois das atividades, porém será de responsabilidade dos laboratoristas a fiscalização 

do procedimento sempre que possível; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 
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Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com as peças e 

sem compartilhamento dos materiais entre os alunos; 

 É preferível que o uso das peças sintéticas seja feito apenas pelo professor a critério de 

demonstração para evitar a troca de materiais entre os alunos; 

 Nas aulas onde se utilizarão peças secas será distribuída uma caixa de peças para cada 

aluno e o mesmo não deverá compartilhar/trocar peças com outro aluno; 

 Nas aulas onde se utilizarão peças molhadas será obrigatório o uso de luvas por risco 

químico e físico.  

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 

o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório;  

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se somente dois alunos por bancada se 

posicionando nas pontas das mesas de inox; 
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 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato, incluindo a bancada de 

trabalho. 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia Humana Morfofuncional – 01 

Área (m2): 167,24 m² Capacidade: 126 alunos  
    

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia Morfofuncional – 02 
Área (m2): 83,62 m² Capacidade: 60 alunos 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia Morfofuncional – 03 

Área (m2): 83,62 m² Capacidade: 60 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Morfologia / Sintéticos 
Área (m2): 83,62 m² Capacidade: 30 alunos 

 

 
Sugestão de layout de ocupação das bancadas nos laboratórios de 

Anatomia Morfofuncional I 
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Sugestão de layout de ocupação das bancadas nos laboratórios de 
Anatomia Morfofuncional II e III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórios de Ciências Morfológicas/Sintéticos 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Recomendado após a higienização das mãos, calçarem as luvas de procedimentos (não 

fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula (de acordo com o experimento pode 

ser obrigatório o uso de luvas); 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 



                        Manual de Utilização de Laboratórios pós-COVID-19  

 

18 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) – uso exclusivo 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e higienizando-o antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório (microscópios) e bancadas deverão ser desinfectados 

com solução de álcool 70% por fricção antes e depois do uso pelos alunos, porém o 

laboratorista será responsável por fiscalizar este procedimento; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

microscópios e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais das lâminas histológicas. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 
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o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool  70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugerem-se somente dois alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho; 

 Sugere-se a utilização de filme PVC sobre as oculares dos microscópios e a troca destas 

ao término de cada uso pelo aluno. 

 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Ciências Morfológicas (Citologia, Histologia 
e Embriologia) - LAB 01 sala 2T-29. 

Área (m2): 120,35 m² Capacidade: 35 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Ciências Morfológicas (Citologia, Histologia 
e Embriologia) - LAB 02- sala 2T-33. 

Área (m2): 120,35 m² Capacidade: 35 alunos 
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Sugestão de layout de ocupação das bancadas nos laboratórios de 
Ciências Morfológicas (Citologia, Histologia e Embriologia) 

 

  

Laboratórios de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Recomendado após a higienização das mãos, calçarem as luvas de procedimentos (não 

fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula (de acordo com o experimento pode 

ser obrigatório o uso de luvas); 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 



                        Manual de Utilização de Laboratórios pós-COVID-19  

 

21 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) – uso exclusivo 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, higienizando-o antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório (microscópios) deverão ser desinfectados com 

solução de álcool 70% por fricção antes e depois do uso. Este procedimento será de 

responsabilidade do aluno antes e ao término de cada atividade, todavia o 

laboratorista deverá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

microscópios e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais nas lâminas histológicas; 
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Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 

o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá paramentar-se antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se somente dois alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Microbiologia-Parasitologia-Imunologia - 
LAB 01- sala 21-17. 

Área (m2): 107,20m² Capacidade: 24 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Microbiologia/Parasitologia/ Imunologia - 
LAB 02 sala 21-17ª 

Área (m2): 107,20m² Capacidade: 24 alunos 
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Sugestão de Layout de ocupação das bancadas nos laboratórios de 
Microbiologia Parasitologia e Imunologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórios de Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia e Biofísica 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Recomendado após a higienização das mãos, calçarem as luvas de procedimentos (não 

fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula (de acordo com o experimento pode 

ser obrigatório o uso de luvas); 
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 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e higienizando-o antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas de laboratório: 

 

 Os equipamentos do laboratório (microscópios) deverão ser desinfectados com 

solução de álcool 70% por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será de 

responsabilidade dos alunos antes e ao término de cada atividade, todavia o 

laboratorista deverá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

microscópios e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos; 
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 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais nas lâminas histológicas.  

 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 

o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se somente dois alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado 

 Quando for necessário o uso dos microscópios será apenas um aluno por bancada; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Fisiologia/Biofísica/Farmacologia/ 
Bioquímica - Laboratório 02 - sala 23-14 

Área (m2): 119,95 m² Capacidade: 35 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Multidisciplinar Biológicas - Laboratório 01 
sala 22-10 

Área (m2): 118 m² Capacidade: 50 alunos 
 

 
 



                        Manual de Utilização de Laboratórios pós-COVID-19  

 

26 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) – uso exclusivo 

Sugestão de Layout de ocupação das bancadas nos laboratórios de 
Fisiologia Biofísica Farmacologia e Bioquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório de Habilidades 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Recomendado após a higienização das mãos, calçarem as luvas de procedimentos (não 

fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula (de acordo com o experimento pode 

ser obrigatório o uso de luvas); 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 
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 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, higienizando-o antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Será orientada a limpeza das bancadas pela fricção de álcool  70% pelos alunos antes e 

depois das atividades, porém será de responsabilidade dos laboratoristas a fiscalização 

desse procedimento; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 

• Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

 utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com materiais, 

equipamentos e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos; 
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Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 

o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool  70%; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool  70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratório de Técnica Cirúrgica 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 
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 Recomendado após a higienização das mãos, calçarem as luvas de procedimentos (não 

fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula (de acordo com o experimento pode 

ser obrigatório o uso de luvas); 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e higienizando-o antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Será orientada a limpeza das bancadas pela fricção de álcool 70% pelos alunos antes e 

depois das atividades, porém será de responsabilidade dos laboratoristas a fiscalização 

do procedimento sempre que possível 

• Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 
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 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com materiais, 

equipamentos e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 

o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool  70%; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool  70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

Laboratórios Específicos para o curso de Ciências Biológicas 
 

Laboratório Multidisciplinar / Biologia 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 
cobrindo a boca e o nariz; 

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 
sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 
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 Obrigatório o uso de avental; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 NÃO utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. 

 Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

 somente se estritamente necessário; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada e os componentes antes de entregá-
los ao laboratorista ou docente. Borrife o álcool na toalha de papel e passe-o nos 
materiais utilizados, sempre com a supervisão do professor ou do laboratorista; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas de laboratório: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será de responsabilidade dos 

alunos antes e ao término de cada atividade, todavia o laboratorista poderá fiscalizar 

essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 
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 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

microscópios e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos; 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 

o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se somente dois alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratórios Específicos para o curso de Farmácia – CELFARM 
 

 

 Os laboratórios específicos para o curso de Farmácia já possuem rígidos protocolos de 

Biossegurança e, portanto, poucas modificações serão aplicadas. 

Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 
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 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Recomendado após a higienização das mãos, calçarem as luvas de procedimentos (não 

fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula (de acordo com o experimento pode 

ser obrigatório o uso de luvas); 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, higienizando-os antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70%  

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 



                        Manual de Utilização de Laboratórios pós-COVID-19  

 

34 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) – uso exclusivo 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores. 

 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) sempre que possível não 

deverão ser levados às bancadas;  

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Quarentena de Matérias Primas 

Área (m2): 15 m² Capacidade: 6 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Centro de Atenção Farmacêutica 
Área (m2): 36 m² Capacidade: 5 alunos 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Almoxarifado 
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Área (m2): 20,5 m² Capacidade: 6 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Recebimento de Matéria-Prima e 
Estoque de Consumo 

Área (m2): 6,56 m² Capacidade: 3 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Produção de Sólidos 
Área (m2): 83,75 m² Capacidade: 8 alunos 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Produção de Semi Sólidos 

Área (m2): 20,5 m² Capacidade: 6 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Controle de Qualidade Físico Quimico 
Área (m2): 30,25 m² Capacidade: 8 alunos 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento 

Área (m2): 30,25 m² Capacidade: 6 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Produção de Líquidos 
Área (m2): 26,02 m² Capacidade: 6 alunos 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Controle de Qualidade Microbiológica 

Área (m2): 63,57 m² Capacidade: 2 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Almoxarifado de Embalagens e Quarentena 
de Produtos Acabados 

Área (m2): 25,30 m² Capacidade: 2 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Sala de Lavagem 
Área (m2): 15,35 m² Capacidade: 2 alunos 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório Multidisciplinar 

 

 

Laboratórios Específicos para o Curso de Odontologia 
 

Laboratório Multidisciplinar em Odontologia 
 

Todas as normas aqui apresentadas são específicas do laboratório multidisciplinar em 

Odontologia e seguem as normas gerais da Universidade de Mogi das Cruzes para retorno das 

atividades práticas. 

 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 
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 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Obrigatório o uso de avental e sapato fechado; 

 Recomendado, mas não obrigatório: após a higienização das mãos, calçar as luvas de 

procedimentos (não fornecidas pela IES) e utilizá-las até o fim da aula; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e instrumentais utilizados no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada. Borrife o álcool na toalha de papel e 

passe-o nos materiais utilizados, sempre com a supervisão do professor ou do 

laboratorista; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório (simuladores) e bancadas deverão ser desinfectados 

com solução de álcool 70 por fricção antes e depois do uso pelos alunos, porém o 

laboratorista será responsável por fiscalizar este procedimento. 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 
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Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com materiais, 

equipamentos e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório (recomenda-se o uso de 

avental descartável TNT gramatura 40 e máscara N95); 

 Trazer apenas os materiais necessários para as aulas práticas. Bolsas, mochilas e 

demais objetos (inclusive celulares) se possível não deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool a 70%; 

 Manter o distanciamento ideal; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá limpar todas as 

superfícies de contato incluindo a bancada de trabalho; 

 Recomenda-se a utilização de filme PVC sobre os encaixes e as canetas de alta rotação 

e baixa rotação. O aluno é responsável pela troca destas ao término de cada uso. 

 

Laboratórios Específicos do Curso de Nutrição 
 

Laboratório de Nutrição e Dietética 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 
cobrindo a boca e o nariz; 
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 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 
sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Obrigatório o uso de avental; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 NÃO utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. 

 Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

 somente se estritamente necessário; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada e os componentes antes de entregá-
los ao laboratorista ou docente. Borrife o álcool na toalha de papel e passe-o nos 
materiais utilizados, sempre com a supervisão do professor ou do laboratorista; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas de laboratório: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será de responsabilidade dos 

alunos antes e ao término de cada atividade, todavia o laboratorista poderá fiscalizar 

essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 
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 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

microscópios e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos; 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 É considerada como paramentação do aluno: 

o Máscara de pano e/ou cirúrgica descartável (obrigatório); 

o Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado (obrigatório); 

o Calça ou saia comprida (obrigatório); 

o Sapatos fechados que cubra no mínimo 75% dos pés (obrigatório); 

o Avental de TNT gramatura 40 descartável (opcional); 

o Gorro em TNT descartável ou de pano (opcional); 

o Escudo Facial/FaceShield de polietileno (opcional). 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) deverão ficar nas estantes logo 

na entrada do laboratório; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se somente dois alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratórios Específicos do Curso de Educação Física – Centro 
Esportivo 
 

Como já dissemos, embora os espaços de uso específico do curso de Educação Física não sejam 

descritos como laboratórios, aqui consideraremos como Laboratórios Práticos por serem 

espaços destinados ao desenvolvimento de atividades práticas de ensino para o curso. 
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Alguns desses ambientes são abertos e, portanto, propiciam a circulação de ar, todavia como 

haverá atividades físicas que possam envolver aglomeração ou contato físico serão 

estabelecidos em Protocolos Operacionais Padrão específicos criados em atendimento a nova 

demanda. 

O Centro Esportivo do curso de Educação Física possui dois ginásios poliesportivos, sendo um 

com arquibancada para até 300 expectadores e um sem arquibancada. Possui uma sala de 

musculação, quadras poliesportivas e um campo de futebol nas dependências externas, além 

de uma piscina aquecida com suas respectivas dependências.  

 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório (simuladores) e bancadas deverão ser desinfectados 

com solução de álcool 70 por fricção antes e depois do uso pelos alunos, porém o 

laboratorista será responsável por fiscalizar este procedimento. 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 Evitar atividades coletivas que envolvam o contato físico sempre que possível; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores.  

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 
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 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos nos espaços se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo os materiais e 

instrumentos utilizados nas aulas.  

 

Laboratórios de Informática 
  

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial de reposição das aulas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Permitido apenas 01 aluno por computador; 

 Para reforçar a higienização borrife álcool 70% em uma toalha de papel e passe-a no 

teclado, no mouse e em sua bancada; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 



                        Manual de Utilização de Laboratórios pós-COVID-19  

 

42 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) – uso exclusivo 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, higienizando-o antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar o teclado, o mouse e a bancada. Borrife o álcool 

70% na toalha de papel e passe-o nos equipamentos utilizados; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores; 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 
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 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) sempre que possível não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

LABORATÓRIOS DA ÁREA DE EXATAS 

 

Laboratórios de Química 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente, inclusive as 

portas de segurança e intra-lab; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Obrigatório o uso de avental e sapato fechado; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 
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 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário; 

 Não pipetar com a boca; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada e os componentes antes de entregá-

los ao laboratorista ou docente. Não realize esse procedimento se o experimento 

utilizar material eletrônico e quando algum material estiver conectado na energia 

elétrica. Borrife o álcool na toalha de papel e passe-o nos materiais utilizados, sempre 

com a supervisão do professor ou do laboratorista; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Será orientada a limpeza das bancadas pela fricção de álcool 70% pelos alunos antes e 

depois das atividades, porém os laboratoristas poderão auxiliar a fiscalização do 

procedimento sempre que possível; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com materiais, 

equipamentos e sem compartilhamento dos materiais entre os alunos. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 
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 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares) se possível não deverão ser 

levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Química – 1S-02 
Área (m2): 119 m² Capacidade: 35 alunos 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Química – 1S-04 

Área (m2): 119 m² Capacidade: 35 alunos 
 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Química – 1S-06 

Área (m2): 119 m² Capacidade: 35 alunos 
 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Química – 1S-08 

Área (m2): 119 m² Capacidade: 35 alunos 
 

 
LABORATÓRIO DE: Laboratório de Química – 1S-10 

Área (m2): 119 m² Capacidade: 35 alunos 
 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Química – 1S-12 
Área (m2): 119 m² Capacidade: 35 alunos 

 

 

Laboratórios de Física 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Anvisa; 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 
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 Ler os folhetos orientativos com as recomendações de biossegurança, disponibilizados 

nos laboratórios. Seguir as solicitações para a sua própria segurança e dos seus 

colegas; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios, livros e afins; 

 Dentro do laboratório é proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. Guarde-o 

no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no laboratório. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, higienizando-os antes de entregá-lo ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada e os componentes antes de entregá-

los ao laboratorista ou docente. Borrife o álcool na toalha de papel e passe-o nos 

materiais utilizados. Não realize esse procedimento se o experimento utilizar material 

eletrônico e quando algum material estiver conectado na rede elétrica; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá reforçar a fiscalização dessas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos, impedindo a entrada caso não esteja 

de acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 
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 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores; 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato, incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratórios de Eletroeletrônica 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e qualquer outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 O aluno não deverá retirar os kits na sala do laboratorista. No início das aulas, os kits 

estarão disponíveis nas bancadas; 
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 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 No início da atividade, higienizar a sua bancada com uma toalha de papel embebida 

em álcool 70%; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, se possível, higienizando-os antes de passar ao 

colega; 

 Nestes laboratórios, ao finalizar o experimento, não é necessário higienizar os 

componentes, ferramentas ou equipamentos antes de entregá-los ao laboratorista ou 

docente, devido à sensibilidade de cada item. Essa tarefa será função do laboratorista 

nas trocas de cada turma. Higienize as áreas da bancada ao qual teve contato. Deixe o 

kit organizado sobre a bancada; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 
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 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho; 

 O aluno receberá o kit de experimento diretamente na bancada pelo laboratorista. 

 

Laboratórios de Construção Civil 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e qualquer outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 
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 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 No início da atividade, higienizar a sua bancada e equipamentos com uma toalha de 

papel embebida em álcool 70%. Não aplique álcool diretamente sobre os 

equipamentos eletrônicos, aplique-o primeiramente em uma toalha de papel e então 

friccione os equipamentos, sempre com a supervisão do professor; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário e higienizando-os antes de encaminhar ao colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada e os equipamentos antes de entregá-

los ao laboratorista ou docente; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada de cada um dos laboratórios. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 
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 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores. 

 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%. 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratório de Fenômenos de Transporte 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e qualquer outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 
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 Higienizar a bancada com toalhas de papel embebidas em álcool 70%. Não passar 

álcool nas partes acrílicas das tubulações. Essa higienização será realizada pelo 

laboratorista, com água e sabão, após cada aula; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário e higienizando-os antes de repassar ao colega; 

 No início de cada aula, os equipamentos e a bancada já estarão higienizados 

previamente pelo laboratorista; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar apenas a bancada. A higienização pós-uso dos 

equipamentos será realizada pelo laboratorista, devido à complexidade e fragilidade 

de parte dos equipamentos; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada do laboratório. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos; 
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 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores. 

 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratório de Hidráulica e Pneumática 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 
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 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares, para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 No início e fim do experimento, higienize a bancada, os equipamentos e a sua carteira 

com toalhas de papel embebidas em álcool 70%; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário e higienizando-os antes de passar ao colega; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada do laboratório. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 
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 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares, sempre que possível não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%. 

 Para manter o distanciamento ideal sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratório de Metrologia 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Nessa primeira etapa de reposição das aulas práticas, evitar o uso do ar condicionado 

no laboratório; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 
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 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares, para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário e higienizando-os antes de repassar ao próximo; 

 No início e fim de cada aula, higienizar os equipamentos (com a supervisão do 

professor) e a bancada com papel toalha embebido em álcool 70%; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada do laboratório. 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 Dar preferência ao uso de estratégias com imagens digitais e/ou simuladores. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas.  
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 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Laboratório de Mecânica e Automação 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares, para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário, higienizando-os antes de encaminhar ao colega; 

 Utilizar o Teach Pendant (TP) dos robôs apenas coberto com plástico de PVC. Caso não 

estejam, solicite ao professor que cubra o TP com o material antes do início da aula. 

Assim que o aluno concluir o manuseio, higienize o TP antes de passar para outro 

colega. Para essa higienização, borrife álcool 70% nas toalhas de papel e limpe todo o 

controle, incluindo a parte traseira, que controla a trava dos motores; 
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 Neste laboratório, nos equipamentos de automação (robôs, elevador, esteira 

automatizada e simulador de tráfego), não é necessário higienizar os componentes ao 

finalizar os experimentos, devido à sua fragilidade e sensibilidade dos sensores. Essa 

tarefa será executada, pelo laboratorista ou pelo docente, entre a troca das turmas; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada do laboratório. 

  

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas.  

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 
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 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

LABORATÓRIO DE HUMANAS 
 

Laboratório de Fotografia 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios, livros e afins; 

 Dentro do laboratório e durante o uso dos equipamentos, será proibido o uso de 

celulares, para qualquer finalidade. Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no 

laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, nesse caso, procure higienizá-lo (com a 

supervisão do professor ou laboratorista) antes de entregar ao seu colega; 

 Ao finalizar o experimento, higienizar os equipamentos antes de entregá-los ao 

laboratorista ou docente. Não borrife ou despeje o álcool diretamente sobre os 
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equipamentos. Embeba as folhas de papel toalha com o álcool 70% e então friccione 

os equipamentos e bancadas que tiveram contato. 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada do laboratório. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 
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 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

LABORATÓRIOS ESPECIAIS 

Laboratório de Maquetes 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Ler as orientações dos cartazes com as recomendações de biossegurança 

disponibilizados nos laboratórios. Seguir as orientações contribuirá para a sua 

segurança e dos seus colegas; 

 Antes de iniciar o experimento, borrife álcool 70% no papel toalha e higienize sua 

bancada e os equipamentos possíveis. Não borrife o álcool diretamente sobre os 

equipamentos e materiais, embeba o papel toalha com a solução e então friccione os 

materiais que devem ser higienizados; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares, para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no experimento. Faça-o 

somente se estritamente necessário e, se possível, higienizando-os antes de entregá-lo 

ao colega; 
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 Ao finalizar o experimento, higienizar a bancada e os possíveis materiais antes de 

entregá-los ao laboratorista ou docente; 

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada do laboratório. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 

 

 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70% 

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos; 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas.  

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 
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 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 

 

Museu de Biologia 
 

 Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

 Sempre manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa; 

 Ler as orientações dos cartazes com as indicações específicas para a prevenção contra 

a COVID-19 e ficar atento às orientações dos professores, seguindo-as para a sua 

própria segurança, assim como a dos seus colegas; 

 Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades sanitárias, 

cobrindo a boca e o nariz;  

 Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão; 

 Ao entrar no laboratório, higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos ou abraços; 

 Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos; 

 Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

 Dentro do laboratório será proibido o uso de celulares, para qualquer finalidade. 

Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar no laboratório; 

 Evite compartilhar os materiais e ferramentas utilizadas no ambiente. Faça-o somente 

se estritamente necessário e, se possível, higienize-os antes de encaminhar ao colega; 

 Ao finalizar o procedimento, higienizar os instrumentos manipulados e o local de 

trabalho;  

 A lotação estará indicada em uma placa na entrada do Museu de Biologia. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos laboratoristas: 
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 Os equipamentos do laboratório deverão ser desinfectados com solução de álcool 70%  

por fricção antes e depois do uso. Esse procedimento será orientado para que cada 

aluno seja responsável no início e no término da atividade, porém o laboratorista 

poderá fiscalizar essas medidas; 

 Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada caso não esteja de 

acordo com o preconizado por este protocolo; 

 Zelar pelo cumprimento de todas as orientações de precaução de contaminação 

cruzada. 

 

Procedimentos do corpo docente: 

 

 Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes de 

utilização dos laboratórios por grupos menores; 

 Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre as 

pessoas; 

 Há que se ter preferência por aulas demonstrativas com pouco contato com os 

equipamentos e sem compartilhamento dos utensílios e materiais entre os alunos. 

 

Procedimentos a serem seguidos pelos alunos: 

 

 O aluno deverá se paramentar antes de entrar no laboratório; 

 Bolsas, mochilas e demais objetos (inclusive celulares), sempre que possível, não 

deverão ser levados às bancadas; 

 Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e em seguida a aplicação de 

álcool 70%; 

 Para manter o distanciamento ideal, sugere-se distribuir os alunos por bancada se 

posicionando de modo alternado mantendo uma distância de pelo menos 1,5m entre 

eles; 

 No início de cada atividade e ao término dela o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo a bancada de 

trabalho. 
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Biblioteca 
 

Nesta primeira fase, a Biblioteca da UMC permanecerá fechada. Os alunos e professores 

deverão utilizar o acervo virtual da instituição. 

 

Descrição dos materiais de Paramentação - EPIs 
 

PARAMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÕES 
 
GORRO/TOUCA DESCARTÁVEL  

100% POLIPROPILENO 
TAMANHO ÚNICO 
NÃO ESTÉRIL 
DESCARTÁVEL  

 
 
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX 
DESCARTÁVEL  

FABRICADA EM LÁTEX 
NÃO ESTÉRIL 
COM PÓ BIOABSORVÍVEL 
AMBIDESTRA 
DESCARTÁVEL 
TAMANHOS PP P M G  

 
LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS  

FABRICADA EM POLIETILENO 
NÃO ESTÉRIL 
DESCARTÁVEL 
TAMANHO ÚNICO 

AVENTAL TNT MANGAS LONGAS DESCARTÁVEL 
GR 40 

FABRICADO E TNT 100% POLIPROPILENO 
NÃO ESTÉRIL 
 MANGAS LONGAS E ELÁSTICOS NOS PUNHOS 
DESCARTÁVEL 
TAMANHO ÚNICO 
GRAMATURA 40  

MÁSCARA DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL  FABRICADO E TNT 100% POLIPROPILENO 
NÃO ESTÉRIL  
DESCARTÁVEL 
TAMANHO ÚNICO 
TRIPLA CAMADA COM FILTRO  

MÁSCARA DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL 
N95  

FABRICADO E TNT 100% POLIPROPILENO 
NÃO ESTÉRIL  
DESCARTÁVEL 
TAMANHO ÚNICO 
SEIS CAMADAS 
COR AZUL  

MÁSCARA DE PANO DE USO INDIVIDUAL 
CAMADA DUPLA 
TECIDO DE ALGODÃO  

ESCUDO DE PROTEÇÃO POLIETILENO ESCUDO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 
DE USO INDIVIDUAL 
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