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Comitê de Retomada das Atividades Presenciais 

(Portaria nº 144/2020, D.O.E. 27/08/2020) 

 

 

PLANO DE ETAPAS DE RETOMADA PRESENCIAL1 

 

Este Plano define cinco etapas de evolução do retorno presencial, de 0 a 4: 

 

 • Cada etapa foi definida pelo número máximo de pessoas 

(servidores/terceirizados/estudantes) que circulam na unidade 

simultaneamente, significando um teto de ocupação, para a realização de 

atividades não adaptáveis ao modo remoto. 

 • É importante ressaltar que a autorização de uma etapa seguirá um processo 

gradual, pois enquanto a pandemia não for controlada, permanece válido o princípio 

de que quanto menos pessoas circulando, mais seguro.  

• A evolução para uma nova etapa deverá ser autorizada pela Reitoria, a partir da 

assessoria do Comitê Emergencial COVID, e dependerá de: 

1. Estabilização e melhoria dos indicadores epidemiológicos e assistenciais da 

cidade;  

2. Adesão da comunidade universitária às medidas comportamentais; 

3. Monitoramento eficaz; 

4. Contenção de casos de COVID-19 nas Unidades e na UEFS.  

• Há possibilidade de retorno à etapa anterior, em caso de piora e agravamento dos 

indicadores epidemiológicos e assistenciais da cidade e/ou ocorrência de casos da 

COVID-19 na UEFS. 

• A previsão de início de cada etapa será revista de acordo com a evolução dos 

indicadores.  

 

Teto de Ocupação dos Espaços: 

 • Para definição das Etapas, utilizou-se o critério de teto de ocupação de 20% na 

Etapa 2, e 40% na Etapa 3. 
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 • Esse critério se refere ao número de pessoas 

(servidores/terceirizados/estudantes) presentes simultaneamente no mesmo 

local, em um mesmo dia, e é condicionado às orientações de distanciamento de 

1,5 metros entre as pessoas.  

• Desde a implementação da Etapa 1, a Unidade deve controlar a entrada de 

pessoas na Portaria, como orientado no Protocolo de Biossegurança da UEFS 

(Item X). 

• O objetivo é reduzir significativamente o número de pessoas circulando na 

Unidade para garantir condições para o distanciamento social, a implementação 

progressiva do monitoramento e o controle de casos da COVID-19. 

 • Na etapa 2, trabalhar com, no máximo, 20% de ocupação permite organizar 

coortes por dia de semana, o que pode facilitar a organização de escalas de 

trabalho presencial em grupos fixos (Coorte).  

• O teto de 20% foi indicado como seguro para o atual momento epidemiológico 

pelo estudo “Simulador de Dispersão do Coronavírus em Ambientes Escolares” do 

grupo interdisciplinar Ação Covid-19 da UFABC, Universidade de Bristol, Unifesp e 

UFSCar (https://acaocovid19.org/simulador/escolas/). 
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FLUXOGRAMA 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de contingência - Manutenção do Patrimônio e 
dos organismos vivos em laboratório 

Limite de 20% 
- nível de alerta 

Limite de 40% 
- nível de alerta 

 - Observação do número de casos na UEFS 

Aumento gradual das atividades presenciais até o 
retorno pleno 

 

ETAPA 0 

ETAPA 2 

ETAPA 3 

ETAPA 4 

ETAPA 1 

Serviços Essenciais 
(https://www.uefs.br/2021/04/3648/NOTA-sobre-

atividades-presenciais.html), ERE, Ações de Pesquisa 
(https://www.uefs.br/2020/03/3083/PPPG-divulga-

medidas-em-relacao-a-prevencao-de-propagacao-do-
Coronavirus.html) 
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    PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA DECISÃO DE MUDANÇA DE ETAPA 

 

 

 

Critério 1

Há necessidade de 
retorno presencial?

Critério 2

A situação 
epidemiológica da 

cidade é favorável?

Critério 3

Os condicionantes 
para o retorno foram 

observados?

Critério 4

A atividade está 
autorizada?

Critério 5

O monitoramento  de 
casos está 

implementado?

Critério 6

A infraestrutura está 
adequada?

Critério 7

As pessoas estão 
bem informadas 

sobre os protocolos?

Etapa 1

Monitoramento

(Critérios atendidos?)
Etapa 2

Monitoramento

(Critérios atendidos?)
Etapa 3

Monitoramento

(Critérios atendidos?)

S 

N 

S 

N 

S 
 

Etapa 4 
N = NÃO 

S = SIM 

N 


