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PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA
Estamos prontos para receber
você com segurança.
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1. Introdução
Considerando o cenário atual, provocado pela Covid-19, e considerando a realização do Vestibular Bolsa
Destaque presencialmente, o Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) apresenta
o Procedimento Operacional Padrão (POP), com o objetivo de normatizar a utilização de ambientes em
que serão realizadas as atividades, visando minimizar a exposição a patógenos, especialmente ao novo
coronavírus.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS
Com intuito de intensificar as medidas de segurança e prevenção de todos os envolvidos nas atividades
desempenhadas na aplicação do Vestibular Bolsa Destaque, os educadores e candidatos a ingresso do
Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), deverão cumprir os seguintes procedimentos de segurança gerais:
Q O uso de máscara nas dependências do Unileste é obrigatório durante todo o período de permanência. Em especial na entrada da Instituição, por meio das portarias de acesso.
Q Para acessar o campus da Instituição é obrigatória a aferição de temperatura. Só será permitida a
entrada se a temperatura estiver abaixo de 37,8 °C (BRASIL, 2020).
Q Não será permitida a aglomeração de pessoas nas dependências do campus, sendo a permanência no
espaço autorizada apenas para a realização das atividades necessárias.
Q Levar sua própria garrafa para armazenamento de água, sendo vedado o consumo direto no bebedouro.
Q Não será permitido compartilhar objetos pessoais, como canetas, lápis, borracha, copos, celulares.
Q Os candidatos e educadores presentes devem carregar consigo o mínimo de pertences pessoais e preferir sacolas plásticas.
Q Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico.
Q Recomenda-se, ainda, evitar tocar os olhos, nariz e boca. Ao
tossir ou espirrar, deve-se cobrir a boca e nariz com cotovelos ou
lenço de papel/tecido.
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Q É obrigatória a prática de higienização regular das mãos, especialmente com sabão líquido e água,
assim como a utilização de álcool em gel, quando não for possível a lavagem total e/ou sempre que necessário. O campus da Instituição contará com dispensadores para acesso a tais produtos em suas dependências.
Q Candidatos e educadores que apresentem sintomas relacionados à Covid-19 (febre, espirros, tosse, dores de cabeça, falta de ar, diarreia, dores no corpo e cansaço excessivo) não deverão comparecer ao campus no dia do Vestibular Bolsa Destaque, sendo necessário procurar atendimento médico imediatamente e
seguir as recomendações do serviço de saúde. Estes deverão notificar a Instituição sobre a situação.

3. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

3.1 EDUCADORES
Q Utilização de máscara de proteção individual durante todo o turno de trabalho.
Q Trocar a máscara se estiver úmida ou suja.
Q Realizar a aferição da temperatura, dos candidatos a ingresso, na entrada da Instituição - nas portarias I
e II do campus de Coronel Fabriciano. A temperatura deve estar abaixo de 37,8 °C (BRASIL, 2020).
Q Observar e questionar os candidatos a ingresso acerca de possíveis sintomas tosse, coriza, febre ou
falta de ar.
Q Manter a distância mínima de 1 metro entre as pessoas.
Q Portar garrafa de água de uso próprio.
Q Fazer o controle do espaço físico para evitar aglomerações.
Q Conservar os ambientes ventilados.
Q Zelar para que as recomendações sejam seguidas.
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3.2 CANDIDATOS A INGRESSO
Q Ao sair de casa, evite levar itens desnecessários com você.
Q Cerifique-se de estar levando máscaras para correta utilização.
Q Leve, para a prova, saquinhos de papel ou de plástico para acondicionar as máscaras usadas.
Q Não empreste ou utilize máscaras de outras pessoas.
Q Portar garrafa de água de uso próprio.
Q Lavar as mãos, frequentemente, com água e sabão (duração de 40 a 60 segundos) ou preparação alcoólica 70% para as mãos (duração de 20 a 30 segundos).
Q Não compartilhar equipamentos e objetos pessoais.
Q Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel.

3.3 DESLOCAMENTO PARA O CAMPUS
Q Caso vá para a prova em veículo próprio, táxi ou aplicativos de transporte, higienize as mãos antes de
entrar e ao sair do carro e evite tocar desnecessariamente nas superfícies do automóvel.
Q Se você for o motorista do veículo, higienize com álcool a 70% a maçaneta, o volante, a manopla do
câmbio e o cinto de segurança.
Q Caso utilize o transporte coletivo, higienize as mãos antes e depois do percurso. Se possível, prefira utilizar o transporte em horários de menor circulação de pessoas; caso esteja com muitos passageiros, espere
outro veículo e lembre-se que o uso da máscara é obrigatório.
Q Em caso de utilização de transporte coletivo ou aplicativos, evite
fazer os pagamentos em dinheiro, priorizando a utilização de cartão
ou do sistema de bilhetagem eletrônica, se possível.
Q Verifique se é possível manter abertas as janelas dos veículos, a fim
de possibilitar maior circulação de ar.
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4. INFRAESTRUTURA

4.1. HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
Com o objetivo de minimizar os riscos de contaminação no campus, o Unileste adotou o reforço das medidas de limpeza e desinfecção de superfícies e áreas:
Q Disponibilização de colaboradores da equipe de apoio em tempo integral, para higienização e desinfecção dos espaços de uso comum, com a regularidade necessária.
Q Limpeza e desinfecção de pisos, sendo seguida a técnica de varredura úmida.
Q Utilização de produtos a base de cloro, como o hipoclorito de sódio (Peroxy 4D), álcool 70% e demais
desinfetantes regularizados pela Anvisa, para limpeza dos ambientes.
Ademais, cada sala bloco está disposta de um dispensador de
álcool em gel 70% para a higienização das mãos sempre que
necessário. Os banheiros contarão com papel toalha, sabonete
líquido e lixeira com acionamento em pedal para uso.
Tal ação visa somente a garantia da segurança e proteção de
todos que compartilham os mesmos espaços. Reitera-se, entretanto, que a utilização do álcool em gel não substitui a higienização das mãos com água e sabão, sendo esta a melhor estratégia
reconhecida no momento para a descontaminação. Informações
sobre como higienizar as mãos adequadamente estarão afixadas em informativos nos banheiros.

4.2 AMBIENTE NATURAL
Está sendo privilegiada a ventilação natural nas dependências do campus para aumentar ao máximo o
número de trocas de ar dos recintos, trazendo ar limpo do exterior e garantindo que os ambientes estejam
arejados ao máximo.
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4.3 AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL
Todas as pessoas deverão se submeter à verificação de temperatura na entrada do campus e não será
permitida a entrada em caso de temperatura igual ou superior a 37,8 °C. Tais ações visam garantir que usuários com sinais de febre e/ou demais sintomas característicos da infecção por Sars-Cov-2 (protocolo dos
Órgãos Oficiais de Saúde e Defesa Civil), sejam orientados a não permanecerem no campus em função do
possível risco de contágio de outras pessoas.
Estes usuários serão orientados a procurar um serviço de saúde para avaliação adequada da sintomatologia e do quadro clínico.

4.4 DISTANCIAMENTO SOCIAL
Distância segura – Será mantida a distância mínima entre pessoas de 1,5 metros em todos os ambientes,
internos e externos, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade ou para pessoas
que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais como idosos e pessoas com deficiência.
As salas de aulas foram organizadas a fim de cumprir a distância mínima segura entre pessoas, demarcando os locais e considerando não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre
pessoas em diferentes fileiras, bem como as áreas de fluxo para evitar aglomerações.

5. OUTRAS DELIBERAÇÕES
O ingresso e a permanência nas dependências e ambientes físicos do Unileste ficarão condicionados ao
rígido cumprimento das medidas de segurança e prevenção ao contágio da Covid-19.
Outras recomendações, vedações e deliberações poderão, a qualquer tempo, serem revistas e acrescentadas ao presente Protocolo, conforme a emissão de novas orientações dos órgãos oficiais tais como:
Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC); Governo
de Minas Gerais e Reitoria do Unileste.
Destaca-se que o centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais está à disposição para prestar todo
o suporte necessário.
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