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A Ufes inicia a fase 3 do seu Plano de Contin-
gência, no semestre letivo 2021/2, a partir do dia 
3 de novembro de 2021, adotando a modalidade 
híbrida para parte das disciplinas e mantendo 
as demais de modo remoto. Esta será uma fase 

COMEÇA UMA 
NOVA FASE1
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desafiadora para todos nós, por isso contamos 
com a participação de cada integrante dos seg-
mentos da Ufes: estudantes, professores, técni-
cos  administrativos e prestadores de serviços. 
Para aqueles que vão retornar aos ambientes 
presenciais, elaboramos este guia, que orienta 
sobre as melhores práticas a serem adotadas 
para garantir segurança e bem-estar. 

A situação em que vivemos requer todos os cui-
dados para que os protocolos sanitários sejam 
cumpridos. Este, portanto, é um convite para que 
adotemos novos hábitos e pratiquemos a segu-
rança sanitária a fim de que, juntos, consigamos 
vencer os riscos e superar a pandemia.

Assim, sejam bem vindos e bem-vindas. De-
sejamos que tenham um período letivo produ-
tivo e pleno de saúde.

Paulo Vargas
Reitor
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Para regular as atividades da Ufes nestes tem-
pos de pandemia, os conselhos superiores vêm 
criando resoluções de acordo com o que esta-
belecem o Plano de Contingência e o Plano de 
Biossegurança da universidade.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe) aprovou a resolução 42/2021, que define 
as condições de realização deste semestre leti-
vo de 2021/2. 

RESOLUÇÕES 
DOS CONSELHOS 

SUPERIORES
2
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É com base nos pareceres do Comitê Operati-
vo de Emergência (COE-Ufes) que os conselhos 
superiores definem a fase  do Plano de Contin-
gência que a Ufes deve adotar. Os pareceres se 
baseiam nos indicadores epidemiológicos de 
saúde gerados pelas autoridades sanitárias es-
taduais,  federais e internacionais relacionados 
à covid-19. Como os dados indicam condições 
favoráveis para a fase 3, ela passa a ser adotada 
a partir deste semestre letivo, com toda cautela 
para oferecer segurança à comunidade univer-
sitária e à sociedade.

Caso as condições se revertam e se mostrem 
desfavoráveis, e o COE indique a necessidade de 
recuo para fases anteriores, as atividades pre-
senciais devem ser substituídas pelas remotas 
(previstas na fase 02 do Plano de Contingência  
da Ufes). Nesse caso, mantêm-se presenciais 
apenas as atividades essenciais, de acordo com 
protocolos biossanitários estabelecidos por nor-
mas federais e estaduais e pelo COE.
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A oferta de disciplinas híbridas pela Ufes, nes-
te período letivo, é destinada prioritariamente 
aos estudantes finalistas e estudantes da área 
de saúde de qualquer período letivo. As discipli-
nas híbridas oferecidas foram definidas pelos 
departamentos e colegiados dos cursos. 

QUEM ESTÁ 
ADOTANDO O 

HÍBRIDO
3
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É importante lembrar que a prevenção come-
ça no caminho de ida para a universidade e vol-
ta para casa: respeito ao distanciamento, uso de 
máscara e higienização das mãos são medidas 
necessárias no transporte.

CIRCULAÇÃO4
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O USO DE 
MÁSCARA  É 

ESSENCIAL

O uso da máscara é um dos cuidados indivi-
duais mais eficazes contra a covid-19. Portanto, 
use sempre. Dessa forma, você se protege e pro-
tege os outros.

5
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É uma alegria rever os amigos, por isso prote-
ja quem você gosta. Adote cumprimentos sem 
contato físico. 

VAMOS GUARDAR 
NOSSOS ABRAÇOS 

PARA DEPOIS DA 
PANDEMIA

6
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Informe-se sobre os horários de entrada e sa-
ída das disciplinas junto ao seu professor ou à 
coordenação do seu curso. É muito importante 
respeitar esses horários e evitar aglomerações 
na entrada e na saída das salas.

OBSERVE OS 
HORÁRIOS E  EVITE 

AGLOMERAÇÕES  
7
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As salas de aula foram preparadas para acolher 
uma quantidade de estudantes de acordo com as 
recomendações de distanciamento. As carteiras/
mesas e cadeiras estão organizadas para garantir 
o espaçamento de 1,5 metro. 

Observe o distanciamento social também nos 
corredores, pátios e outras áreas comuns nos 
prédios e no campus.

CAPACIDADE 
DAS SALAS 8
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ÁLCOOL EM GEL 

Repositórios de álcool em gel estão distribuídos 
em pontos estratégicos, como corredores, salas 
de aula, pátios, áreas de alimentação, auditórios, 
espaços esportivos etc., para a higienização das 
mãos sempre que necessário.

ROTINAS E 
ESPAÇO FÍSICO 

9
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PORTAS E JANELAS ABERTAS

É necessário proporcionar circulação de ar em 
todos os ambientes, por isso, se deve manter pre-
ferencialmente as portas e janelas abertas. 

USO DOS BANHEIROS

Um cartaz na entrada deve informar a capa-
cidade máxima de pessoas. Evite ultrapassar o 
limite. 

CANTINAS

As cantinas não funcionam neste período le-
tivo. Portanto, leve seu lanche e procure usar 
as áreas externas do campus para se alimentar, 
sempre evitando aglomerações.

USO DE GARRAFAS E COPOS

Leve sua garrafa ou copo para uso individual. 
Bebedouros servirão apenas para a reposição 
de água nas garrafas e copos.
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Os refeitórios dos Restaurantes Universitários 
(RUs) foram preparados para acolher uma quan-
tidade adequada de pessoas a cada dia, para a 
segurança de todos. As mesas e cadeiras foram 
reorganizadas para garantir o espaçamento de 
2 metros. 

RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO 10
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As refeições serão servidas em marmitas, que 
podem ser consumidas nos salões dos RU’s ou 
levadas para consumo em outro local. 

Talheres descartáveis serão disponibilizados 
aos comensais junto com a marmita.

Para melhor organização da demanda de re-
feições e uso dos espaços, a Diretoria de Gestão 
dos Restaurantes adotou um sistema de reserva/
agendamento de refeições em todos os RU’s (Goia-
beiras, Maruípe, São Mateus, Alegre e Jerônimo 
Monteiro), por meio do site campusfood.ufes.br. 
O agendamento deverá ser realizado pelo usuário 
no dia anterior ao da retirada da refeição, até às 
13h horas para almoço e até às 16h para o jantar. 

Na hipótese de haver fila, adesivos no chão 
indicam o lugar com distanciamento seguro. 

Haverá controle na entrada para que não se 
ultrapasse o limite de pessoas nos refeitórios. 

É essencial a higienização das mãos antes de 
entrar no restaurante, utilizando as pias com 
sabonete antisséptico ou álcool em gel.

http://campusfood.ufes.br
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Em caso de necessidade de uso de tíquetes, 
os usuários deverão depositá-los diretamente 
em uma caixa, disponível na entrada, sem que 
haja a intermediação de um atendente.

O uso de máscaras é obrigatório para a entra-
da no RU. Para realizar as refeições, as máscaras 
deverão ser colocadas em sacos plásticos leva-
dos pelos usuários. Haverá uma lixeira separa-
da para descarte de máscaras, caso necessário.

O tempo de permanência no refeitório deve 
ser de 20 a 25 minutos; 

O tempo de distribuição das refeições será de 
2h30min (das 11h às 13h30min). Esse intervalo 
poderá ser alterado, ampliando-se o tempo de 
atendimento, se for verificada sua relevância 
durante a execução dos serviços.

Evite: tocar em maçanetas, corrimãos e jane-
las do refeitório; contato da boca com a haste 
(torneira), dos bebedouros; 
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O pagamento de recargas dos cartões deve 
ser feito preferencialmente por meio de GRU 
(boleto para pagamento em banco), conforme 
informações constantes no site do RU: https://
ru.ufes.br/recarga-de-cartao.

Os alunos assistidos do restaurante universi-
tário de Goiabeiras que ainda não realizaram o 
seu cadastro, deverão, antecipadamente, com-
parecer ao setor de cadastro para retirada do 
cartão de acesso. Para os demais estudantes 
assistidos dos outros campi da Ufes, a entrada 
será realizada com a carteirinha emitida pela 
Diretoria de Assistência Estudantil - DAE, acom-
panhada de documento oficial com foto.

https://ru.ufes.br/recarga-de-cartao
https://ru.ufes.br/recarga-de-cartao
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Os horários de funcionamento das bibliotecas 
da Ufes serão os seguintes:

 Biblioteca Central no Campus de Goiabeiras,: 
um turno, de 10 às 16 horas.

BIBLIOTECAS11



Guia do Estudante

20

Biblioteca Setorial de Maruípe: segunda a sex-
ta-feira, 10 às 16 horas.

Biblioteca Setorial Sul, localizada no campus de 
Alegre: segunda a sexta-feira, de 09 às 15 horas.

A Biblioteca Setorial Nedtec, localizada em 
Jerônimo Monteiro funcionará de segunda a 
sexta-feira, de 07h às 13 horas.

Biblioteca Setorial Norte, localizada no cam-
pus de São Mateus: não haverá funcionamento 
neste período letivo em decorrência de proble-
mas de infraestrutura no telhado. As demandas 
urgentes de serão atendidas por e-mail (biblio-
teca.saomateus@institucional.ufes.br).

Nas bibliotecas com horários já definidos, se-
rão realizados serviços presenciais de emprésti-
mo, devolução, emissão de documentos e atua-
lização de cadastro. 

Também será permitido o uso da biblioteca 
para estudos e o uso dos laboratórios de infor-
mática, observando-se a capacidade máxima 
de pessoas nesses ambientes.
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Para garantir o distanciamento seguro nas bi-
bliotecas, as áreas de circulação de usuários fo-
ram demarcadas com fitas ou adesivos. 

Também receberam sinalização as cadeiras e 
mesas nas salas de leitura e cabines de estudo 
que não podem ser utilizadas, para garantir o 
distanciamento; 

O acesso ao acervo de livros será controlado, de 
forma a evitar aglomeração e que a quantidade 
máxima de pessoas no ambiente não seja ultra-
passada.  As equipes irão localizar e encaminhar 
o material ao atendimento para o empréstimo.

As bibliotecas também podem definir restrições 
ao acervo, conforme a dinâmica de cada unidade.

As bibliotecas setoriais nos centros de ensino 
passam funcionarão de segunda a sexta-feira, 
por um período de 6 horas por dia. Cada unida-
de definirá o melhor horário de funcionamento, 
de acordo com a dinâmica do centro de ensino 
no qual está localizada.



Guia do Estudante

22

Os bebedouros só poderão ser usados para 
encher copos ou garrafas individuais.

É obrigatório o uso de máscara.

Os serviços online estão disponíveis em  
https://biblioteca.ufes.br

https://biblioteca.ufes.br
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Um  centro de testagem de covid-19 está fun-
cionando no Campus de Goiabeiras (na entrada 
do Teatro Universitário) até o final deste ano. 

CUIDADOS E 
TESTAGEM12
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Em caso de suspeita de algum sintoma de 
covid-19 (estado gripal, febre, tosse, cansaço, 
dor de garganta ou de cabeça e mal estar)  sus-
penda imediatamente a frequência presencial 
e faça o teste. Se for positivo, comunique  ao 
seu professor e solicite à Prograd o direito de 
acesso ao regime de trabalhos domiciliares 
pelo email drca.prograd@ufes.br. 

mailto:drca.prograd%40ufes.br?subject=
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A vacina contra a covid-19 é a principal medida 
de proteção de toda a comunidade. A sua par-
ticipação nesta luta contra a pandemia é condi-
ção para que consigamos superar os riscos que 
ela nos traz. 

Vacinar-se é um ato de proteção, de solida-
riedade e de responsabilidade. Se ainda não se 
vacinou contra a covid-19, procure um ponto de 
vacinação assim que puder. Proteja-se.

VACINE-SE13



ufes.br

DESEJAMOS QUE VOCÊ TENHA UM 
EXCELENTE PERÍODO DE ESTUDOS E QUE 
TODOS SIGAMOS COM SAÚDE E ALEGRIA 

PELO NOSSO REENCONTRO.


