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PORTARIA INTERNA FDRP N9 014. DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

Disp6e sobre planejamento da retomada das atividades da Biblioteca da FDRP

A Diretora da faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidadede S3o Paulo, no uso de suas
atribuig6es legais,
CONSIDERANDO

1) o Plano USPpara Retorno Gradualis Atividades PresenciasIAnexo ll

2) a aprovagao da planejamento da retomada das atividades da Biblioteca da FDRP pda
Congregagao,em sessio ordin6ria realizada em 21/08/2020(Anexo 2),
3) a aprovag5oda proposta de planejamento da retomada das atividades da Biblioteca da FDRP
pe[o GT para a E]aborag3odo P]ano de Readequagao do Ano Acad6mico de 2020 em ].8/09/2020
IAnexo 3),.baixa a seguinte
PORTARIA

Artigo IQ - Durante o periodo de isolamento devido a pandemia do Covid-19, a Biblioteca da FDRP
permanece fechada para atendimento presencial por tempo indeterminado, conforme legislagao e

regulamentag3oem vigor.

Artigo 2e - A partir de 28/09/2020,a Bibliotecada FDRPiniciar5o atendimento por agendamento,
exclusivamente para empr6stimos e devolug6es de materiais bibliogr6ficos, seguindo todas as
recomendag6es de hygiene, inclusive de acordo com as orientag6es do documents Protocolos
Sanit6rios,
definido
no
Plano
S3o
Paulo
Ihttps;//www.saopaulo.sp:gov.for/wp-

content/uploads/2020/06/protocojQ:$etorial
QducaQqQ
qlqpq !:pdf) e no PlanoUSPpara Retorno
Gradual is Atividades Presencias.

Artigo 3g - O Atendimento por agendamento seri realizado em dias e hor5rios alternados nas dual
primeiras semanas,ap6s esse perlodo os agendamentosservo di6rios. Os funcion6rios fargo

revezamento,sendo apenasum por dia, visando reduzir o risco de cont5gio e, em fung3o das
peculiaridades dos pertencentes ao grupo de risco.
Artigo 49 - No dia e hor6rio agendado, na porta da Biblioteca, preservando o distanciamento de um

metro e meio, usando luvas e mascara, um funcion6rio da biblioteca os aguardar6 com os
empr6stimosj6 registradose prontos para entregue. Os livros servo entregues dentro de
envelopesde papel e/ou sacosp16sticos,com a identificagao do usu6rio(nome e nOmeroUSP).
Par6grafo6nico: A entrega s6 seri realizada mediante apresentag5odo cart3o USPou
documento com foto. N3o seri permitida a entrada dos usu6rios na biblioteca.

Artigo 5P - Para a devolug3o dos livros retirados dever6 ser enviado e-mail

para

agendamento.bdrp@gmail.com
, com o titulo DEVOLU(IAO,
informandodia e hor6rio.Aguardar
pagina

ilz
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confirmag3odo agendamento. No dia e hor6rio agendado, na porta da Biblioteca, um funcion6rio
os aguardar6, preservando o distanciamento de um metro e meio, usando luvas e mascara.
Colocar6 os livros no carrinho de transporte
Artigo 6e - Ao final do expediente, o funcion5rio farc as devolug6es no sistema e os colocar6 em
quarentena por 7 dias, em sala fechada, n3o podendo ser emprestados antes do referido puzo em
nenhumahip6tese.Os livros ter3o a identificag3odo dia da semana(segundaa sexta feita), de
forma que sejam manuseados no corresponde dia da semana seguinte. Apes o s6timo dia, as obras
servo guardadas de acordo com as respectivas localizag6es.
Artigo 7e - Os funcion5rios ter3o disponiveis os seguintes EPI's:luvas, m5scaras, 61coolem gel 70%,
61coole pano para limpeza dos equipamentos, sacos p16sticose/ou envelopes para proteg3o dos

livros
Artigo 8g - Dever3o ser produzidos cartazes com as seguintes recomendag6es.

- Atendimento de uma pessoapor vez(somente com hor6rio agendado);
Antes e depois da leitura da obra 6 recomend6vel lavar as m3os com 6gua e sab3o ou usar 61cool
em gel 70%
Uso de m6scaras,permanentemente, nasdepend6nciasda FDRP;
Lavar as m3os com frequ6ncia;
- Uso de 51coolem gel para higienizar as maos;
Artigo 99 . Dentre as precaug6es gerais, as eguintes medidas servo adotadas:
Desinfecg3o regular de pontos de contato: maganetas, puxadores e balc6es.

Descarte dos EPls em sacos p15sticos lacrados para posterior recolhimento pelo servigo de
limpeza.
Dispenser com 51coolgel 70% em v6rios pontos da FDRP
Artigo 10 - Estaportaria entrar6 em vigor a partir da data de sua publicagao
Faculdadede Direito de Ribeir3oPreto, 23 de setembro de 2020

Profs. Drg. lvlgnica Hen:r;qn Salem Caggiano

Diretora
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Este documento foiproduzido polo Grupo de Trabalho designado pda Portaria GR288. de 26
de manode 2020.

Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandez, Vice-Reitor. na qualidade de Coordenador
Prof. Dr. Gerson Aparecido Yukio TomanarillPI
Profa. Dra. M6nica ranches Yassuda IEACHI
Prof. Dr. Edson Cezar Wendland IEESCI

Prof. Dr. Tarcisio Elly Pessoade Barros filho IFMI
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I.CONSIDERACOESINICIAIS
No final do ano de 2019. a OrganizaQao Mundialda SaOde 10MSlemitiu o primeiro alerts de virios castes de pneumonia

na cidade de Wuhan. provincia de Hubei, na China.A doenQafoi associada a um novo tips de coronavirus.
Emjaneiro de 2020. as autoridades chinesas confirmaram a identificaQao do tips de coronavirus causador da doenQa
ISARS-CoV-2)e, na sequ6ncia, a 0MS declarou, em 30 de janeiro, que o surto constituia uma Emerg6ncia de SaOde
POblicade Importancia Internaclonal. Oficialmente, a doenQa passou a ser chamada de Covid-19.em ll de fevereiro.
Em ll de margo de 2020, a Covid-19foi caracterizada como uma pandemia.
No Brasil, o Estado de Emerg6ncia em SaOdePOblicade Importancia Nacional, em decorr6ncia da infecGao humana
pele novo coronavirus. foi declarado por memoda Portaria do MSn'188. de 3 de fevereiro. Ato continuo, promulgou-se

a Lei Federal no 13.979,que tratou de medidas para o enfrentamento da emergencia de maneira a evitar a
contaminaQao e a propagaQao do virus.

Segundo o Minist6rio da SaOdeIMS)

'A Covid-196 uma doenQacausada pele coronavirus, denominado SIRS-CoV-2,que apresenta um

espectro clinics variando de infecQ6es assintomAticas a quadros graves. De acordo com a

OrganizaQao
Mundialde SaOde.a maioria (cerca de 80%)dos pacientescom Covid-19pode ser
assintom6tica ou oligassintom6tia {poucos sintomasJ, e aproximadamente 20% dos castes
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respirat6ria, dos quais
aproximadamente5% podemnecessitarde suporte ventilat6rio."
0 Estado de Sio Paulo. a parter do decreto n' 64.882.de 13 de margo de 2020, estabeleceu medidas temporarias e
emergenciais de prevenQaode cont6gio do novo coronavirus. A crescente propagaQaoda doenQafez com que uma
semana depots um novo decreto In ' 64.879.de 20 de margo de 2020lreconhecesse o estado de calamidade ptlblica.
decorrente da pandemia da Covid-19.Em 22 de margo. a quarentena foi decretada em todd o Estado de Sio Paulo.
AUniversidade de Sio Paulo.em 10de margo. formalizou o GT fo1.7#.© com a incumb6ncia de sistematizar as diversas
aQ6ese pesquisas desenvolvidas pda Universidade para entender e combater o novo coronavirus. A Reitoria tomou
as primeiras medidas preventivas, em 12 de margo., e emitiu a primeira nota a comunidade:

'A USPesb dente da grave crise decorrente do avanQOda Covid-19no pals e esb tomando
as providencias necessirias para a proteQao de sua comunidade.
O cenirio do avanQOda doenQaesb sendo analisado em sintonia com as autoridades sanitirias
municipals, estaduais e federais.
A Universidade esb dente da importancia das peng!!!gaggle!!1111fasna area e nio poupara esforQos

para o desenvolvimento de possiveis soluQ6espara o combate a pandemic."
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0 primeiro comunicado oficial do Reitor a comunidade universit6ria aconteceu no dia seguinte. em 13 de margo de
2020, em que ressaltou:

'Recomendo
quetodosconsultemo site coronavirus.usp.for.
criadopda Superintendancia
de
ComunicaQaoSocial, e que cont6m informaQ6es sabre decis6es e at;6es da Universidade sabre o
fema, bem come orientaQ6es a respeito da prevenQao em relaQao ao virus. Insists que esse site deve

ser visitado frequentemente, pris, em funQao da evoluQao da doenQa. as informaQ6es serif
atualizadas continuamente."

0 Reiter finalizou o primeiro comunicadoelencandoas agnes restritivas que passaram a ser aplicadas naquele
momento na Universidade. Muitas outras restrig6es vieram posteriormente para aumentar a seguranQa da
aomunidade.No entanto. a USPcontinuou com as suas atividades, grande parte de maneira remota e com os
servidores atuando em teletrabalho.

A partir de 26 de maid de 2020, por memoda Portaria GR 288, constituiu-se o Grupo de Trabalho respons6vel pda
elaboraQao do Plano de ReadequaQaopara o Ano Acad6mico de 2020 ICT PRAA-2020j. Nestes poucos mats de sessenta

dias, o GT PRAA-2020passou a emitir documentos com orientaQ6es e deliberaQ6espara situaQ6es especificas ou

excepcionais requeridas para que a Universidadepudesse continuar respondendoa contents ds demandas das
comunidades interna e externa.

11.PUNE USPPARAO RETORNO
GRADUAL
DASATIVIDADES
PRESENCIAIS
Neste documento. apresenta-se o PlanoUSPpara o retorno gradual das atividades presenciais. que define protocolos
oferece recomendaQ6ese apresenta orientaQ6esa gestures e aos membros da comunidade universit6ria.
Eimportante ref orgar que a pfe!!!!ssa.llaslla que norteia as decis6es para a elaboraQaodos documentos oriundos do
GTfundamenta-se no principio de proteQaoe.nKeservaQao
da saOdee da vida. Portanto, na aplicaQaodente Plano, as
Unidades e Orgaos devem garantir o emprego de medidas de proteQao e seguranQa aos servidores e estudantes.

0 Plano USP 6 uma estrat6gia para a viabilizaQaoprogressiva das atividades acad6micas e administrativas
presenciais em todos os camp/da Universidade de Sio Paulo durante o periodo em que o Estado de Sio Paulo se
encontrar em situaGao de pandemia associada ao novo coronavirus.

0 Plano 6 constituido de cinco faces. 6 regionalizado. progressive e guarda parcial correspond6ncia com o Plano SP do
Governs do Estado de Sio Paulo.

2.1- 0 PlanoSPdo Governsdo Estadode Sio Paulo
0 Plano SP6 a estrat6gia desenvolvida pelo Governs do Estado para a retomada gradual dos setores da economia e
outras atividades. 0 Estado esb dividido em 17 Departamentos Regionais de SaOdeIDRSI,que estio categorizados
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segundo uma escala de cinco niveis de flexibilizaQao. Cada regiao 6 avaliada segundo crit6rios de saOde que envolvem

taxa de ocupaQaode leitos de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19,nOmerode novas internaQ6es no mesmo
periodo e o nOmero de 6bitos.

Asfases do PlanoSPsio

Vermelha - Mixima restriQao: Liberagao apenas para serviQos essenciais.
laranja - Controle: Faso de atenQao, com eventuais liberaQ6es.

Amarelo flexibilizaQao: face controlada, com maior liberaC6ode atividades.
Verde - Abertura parcial: fase decrescente da doenQa.com menores restrig6es.
Azul- Normal controlado: fase de controls da doenQa.liberaQaocom protocolos

A classificaQao de cada face 6 baseada em crit6rios associados a evolugao da Covid-19 e se referem ao periods de

fete dias antes da classificaQao de cada um dos 17Departamentos Regionalsde SaOde.

0 mapa das fasts por DRSesb ilustrado na figure 1, como publicado no dia de 7 de agosto. no sino do Governo de SP
Ihtlps://www.sao paulo.SD.qov.b
r/ planoso/ I.

Flgura 1 - napa das fuses dos 17 DRS- publicado em 7 de agosto pele Governo de SP

PlanoSP 10aatualizag3o07.08
SioJos6do
RioPfeto

Grande SP + Baixada Santista

de

S8oPaulo
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2.2.AsFases do Plano USP
0 Plano USP,em correspond6nciaparcial com o Plano SP.tamb6m foi dividido em 5 fuses. mas com diferenCa
significativa para as faces maid restritivas e a criaQio de uma face para contemplar o inicio do pr6ximo anoj20211.

Asfases
doPlano
USPsio
FACEA - MAXIMARESTRICA0:Corresponde is fases vermelha e laranja do Plano SP
Nests faso. a atual em aue se encontra a Universidade de Sio Paulo, a condigao 6 de restriQao mixima e as atividades
devem. preferencialmente. ser realizadas de forma remota.

Os servidores t6cnicos e administrativos, sempre que possivel.devem permanecer em regime de teletrabalho ou em
resid6ncia a disposiQao.

As atividades de pesquisa associadas a Covid-19estio liberadas desde o inicio da quarentena. obedecendo
rigorosamente os protocolos de biosseguranga.
Demais restriQ6es e recomendag6es sio apresentadas na Tabela 1 - Condig6es e Recomendag6es para cada face do
Plano USP.

FACEB - RE10RN0PARCIAL
E GRADUAL
Corresponde
a faseamarelado PlanoSP
Este 6 o momento de preparaQao de ambientes e implementaQao dos protocolos de biosseguranQa pda administraQao
da Unidade/Organ

A Ftse B sinaliza o inicio do processo de flexibilizagao.
Para iniciar a maidada Fase A. 6 imoerativo aue a reaiio (DRS)onde se localiza o campus se encontre na Faso Amalela

kinda que seganecessirio que o campus esteja em um DRSna fase Amarela.essa condigao nio 6 suficiente para uma
flexibilizagao imediata.
E obrigat6rio cumprir. no mfnimo. 4 (quatro) semanas consecutivas na Fase Amarela (Fase B do Plano USP),a!!!ef.@
iniciar o orocesso de relaxamento das restrig6es. Estetemoo de perman6ncia 6 necessirio para avaliar a estabilidade
da doenQano DRS.
Apes essay 4 (quatro) semanas na FaceAmarela (FaceB do PlanoUSP),o Dirigente poEleE4..Deli!!iUo retorno parcial e
gradual de at6 30% dos sewidores t6cnicos e administrativos da Unidade para atender ds necessidadesda pesquisa
e de p6s-graduaQao.

testa fase. os alunos dos curses de araduacio e os dos curses de extensio nio estio autorizados a retomarem as

atividadesoresenciais.A excecio sio os estudantese orofissionaisda area da saOdelyMdllli a!!!nlaLeasaln
como6em eauipes de nesauisa.
Demais restriQ6es e recomendaQ6es sio apresentadas na Tabela 1 - Condig6es e Recomendag6es para dada fase do
Plano USP.
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FACEC - ABERTURA
PARCIALCorresponde
a faceverdedo PlanoSP
A FaceC sinaliza o inicio do processo de abertura, mas ainda com restrig6es.
Para iniciar a safda da Fase B. 6 imoerativo aue a reaiio (DRS) onde se localiza o campus se encontre na fase Verde.

Ainda que seja necessirio que o campus esteja em um DRSna faso Verde, essa condiQaonio 6 suficiente para uma
abertura parcial imediata.
Eobrigat6rio cumprir. no minima. 4(quatro) semanasconsecutivas na FaceVerde(FaseC do PlanoUSP),a!!!es.de.ll1lcla
o orocesso de relaxamento das restric6es.
Apes essay 4 (quatro) semanas na Face Verde (Fase C do Plano USPS
o Dirigente podera permitir o retorno parcial e
gradual de at6 60% dos sewidores t6cnicos e administrativos.
Importante estar atento a manutenQaodas restrig6es e uso irrestrito dos protocolos de biosseguranga
Demais restriQ6es e recomendaQ6es sio apresentadas na Tabela 1 - Condig6es e Recomendag6es para cada face do
Plano USP.

FACED NORMAL
CONTROIAD0:
Corresponde
a faseazuldo PlanoSP
Na FaceD.denominada de normal controlado, a maioria das atividades presenciais poder6 ser retomada. observadas
as condig6es de biosseguranQa individuals coletiva.
Para iniciar a safda da Face C.I imnera!!venue a reaiio {DRS) onde se localiza o camDUSse encontre na Fase Azul.

Ainda que seganecess6rio que o campus este)a em um DRSna Fase Azul. essa condigao nio 6 suficlente para uma
retomada imediata.

Eobrigat6rio cumprir. no mfnimo. 4 (quatro) semanas consecutivas na Face Azul (Ftse D do Plano USP),a!!!es.de.j!!!clw
o Drocessode relaxamento das restriciies.
Apes essay 4 (quatro) semanas na Fase Azul, (Fase D do Plano USP),o Dirigente podera permitir o retorno parcial e
gradual de at6 90% dos servidores t6cnicos e administrativos.
Demais restrig6es e recomendaQ6essio apresentadas na Tabela 1- CondiQ6ese RecomendaQ6espara cada fase do
Plano USP.

FASEE- NORMAL2021
testa fase. que denominamos de normal 2021.espera-se a retomada completa das atividades presenciais da
Universidade de Sio Paulo.juntamente com o retorno de toda a comunidade universit6ria.
A partir de janeiro de 2021.espera'se o inicio da reposigao das aulas das disciplinas de graduaQaoque nio puderam
ser ministradas de maneira remota no decorrer do ano letivo de 2020, conf orme calendirio definido pda Pr6-Reitoria
de GraduaQao.
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Naturalmente. se ocorrer a regressio de face. a aplicagao de mixima restrigao deveri ser imediata e devs-se tamar
decis6es e executar aQ6espara a paralisaQao das atividades presenciais, at6 a regiao apresentar melhores condiQiies

sanitirias.
0 0uadro Irelaciona as fases do Plano USPlletrasl com as faces do Plano SP lcoresl.

OUADRO
1 - Evolugaodas faces do PlanoSP(cores) e PlanoUSP(letras) nos DRSem que se
encontram os ciaf72@da
USP
Classifica®o

Classifica®o

l0.07

17.07

24.07

31.07

07.08

14.08

Baum

A

A

A

A

A

A

A

Capital

A

A

A

A

A

B

B

Lorena

A

A

A

A

A

A

A

Pimcicaba

A

A

A

A

Pimssununga

A

A

A

R.Preto

A

A

A

A

A

A

Plano SP em:

Sio Carlos

A

A

A

A

Plano USP

Deve-se reforQar que para a progressao de fuses no Plano USP 6 preciso que se atenda a doin crit6rios
simultaneamente:

Crit6rio 1 - Da elegibilidade para a progressao: Significaque o campusdeveestarem umafacedo PlanoSP
que permits a flexibilizaQio Ifases amarela. verde ou azull.

Crit6rio 2 - Do tempo para avaliagio da estabilidade da doenga: Significa que o campus devs permanecer
por. no minima. quatro semanas na faso do PlanoSP(amarela, verde ou azullantes de ingressar em uma das fases
do Plano USP.
Avaliando o Ouadro 1.com atenQao aos doin crit6rios, verifica-se que:

- o campus da Capital iniciou a contagem de tempo para maidada Ftse A em l0.07.
- completou 4 semanas consecutivas na Fase Amarela em 07.08.

a parter de 07.08. o campus da Capital entrou na Fase B do Plano USPe. com isso. tornou-se apto a iniciar
o processo de flexibilizaQao.

o campus da Capitaldeve permanecer, no minimo, at6 4 de setembro para progredir para outra fase IFase
CI. desde que. o DRSevolua para a Face Verde. Casa contr6rio. permanecera na fase em que se encontra

Ifase B)
0 GTir6 publicar, a cada atualizaQao do Plano SP. a situaQao dos campi no Plano USP.
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2.3- NOmero
miximo depessoasemambientesfechados
A Tabela 1, denominada de refer6ncia para ocupaQio de ambientes fechados. particularmente para as atividades de

pesquisae administrativas, estabelece o nOmerom6ximo de pessoas que poderao ocupar um mesmo ambience
simultaneamente. A tabela foi construida para garantir 1.5 metro de distincia, em todas as direQ6es.no entorno da
pessoa, a partir do memento da flexibilizagao das restriQ6es - Fase B. Desta maneira. tem-se a seguranQa do
distanciamento social.
0 retorno de servidores t6cnicos e administrativos, a cada fase. devs respeitar o nOmero m6ximo de pessoas que
podem ocupar simultaneamente o mesmo seton. come descrito na Tabela I.

Os respons6veis pdas areas fisicas fechadas devem procurar manter as janelas, sempre que possivel. abertas e
garantir o respeito a capacidade m6xima estabelecida na Tabela 1. Assim. evita-se aglomeraQaoe tem-se um retorno
respons6velao ambiente de trabalho.

TABEIX1: REFERENCIA
PARAOCUPXCXO
DEAUBIENTES
FECHADOS
LIMITE MINIMA DE DISTANCIAMENTO SOCIAL IGUALA 1.5 METRO

NOmero m6ximo de pessoas ocupando

simultaneamente o mesmo ambiente
l

l

I II

FACEB
at67

l

de 8 a15

2

2

3

de16a 25

3

4

5

de26a 35

4

5

6

de36a45

6

8

de46a 55

9

11

2

de56a70

9

11

14

de71a 80

11

14

17

de 81a]00

15

19

23

de101a120

17

21

27
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2.4 - Condig6es e Recomendag6es para cada ftse do Plano USP
A Tabela 2 descreve os crit6rios e as fuses para um grande nOmero de condiQ6es.trinsito de pessoas. eventos
restaurantes etc. E importante ter a Tabela 2 sempre a disposiQao para orientaGaoe recomendaGao.

TABELA
2: PLANO
USPPARAORETORNO
DASATIVIDADES
PRESENCIAIS
FASEB

CRITER10S

Mixima

restrigio
Acesso ao campus

Acesso aos

edificios

FASOE

Normal

Abertura

Retorno parciale

Normal controlado

2021

parcial

gradual

RestriQao m6xima

Partial. POblico

Parcial:Abertura

Aberto,

Aberto,

aos pOblicos

externo com

com controls de

observando-se as

observando-se as

inferno e external

controle rigoroso

normal de

normas de

de acesso.

acesso ao pOblico
externo

seguranQa

seguranQa

Pnctrir.5n

Parcial.

Permitido.

Permitido,

maxima.

Teletrabalho

Teletrabalho

observando-se as

Permitido,
observando-se as

Teletrabalho

sempre que

sempre que

normas de

normal de

sempre que

possivel

possivel

seguranQa

seguranQa

possivel

Horirio de entrada

Pnctrir5n

e safda dos

maxims.

servidores

Teletrabalho

[)rganizar esca]as

10rganizar esca]as 1Organizar esca]as Norma] 2021

e revezamentos

I e revezamento

sempre que
possivel

romero miximo

Pnctrir3n

Tabela I

Tabela I

Tabela I

maxima.

Face B

faseC

Face D

de pessoas
simultaneamente

Atividades

em ambience

remotas e

fechado

teletrabalho

Horirio para
refeiQ6es

I

I

le revezamento

lerevezamento

Pnctrir3n

Organizar escalas Organizer escalas Organizar escalas

maxEma.

e revezamento

Normal 202]

I Normal 2021

Teletrabalho
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Acesso

isireas

RestriQao mixima

comuns

Restrito. Evitar

Restrito. Evitar

Restrito. Evitar

aglomeragao e
manter

aglomeraQao e
manter

aglomeragao e

distanciamento

distanciamento

distanciamento

social

social

social

manger

Acesso aos

RestriQao

Permitido com

Permitido com

Permitido com

laborat6rios pdas

miximaZ

restrigao.

restriQao.

restriQao.

Revezamento.'

Revezamento.'

Revezamento.'

Tabelal.Ftse B

Tabelal.fase C

Tabelal.fase D

Somente remotas

Somente remotas

Somente remotas

Somente remotas

Proibido

Restrito.

Restrito.

e estagios

Permitido
is

supewisionados a

areas da saOde.

Permitido
a todosI Permitido
aos
osconcluintes I estudantes
dos

USP

seguindo as

em 2020.

equipes

Aulaste6ricas de

Normal 2021

Permitido

Presenciais

graduagao e p6sgraduagao

Atividadespraticas

I Restrito.

IPermitido

I dots Oltimos anon.

recomendaQ6es

da ResoluQao
PRG.

Estagiarios na USP

Teletrabalho

Teletrabalho

Retorno parcial

com revezamento

e externos

Retorno possivel
com revezamento

Permitido retorno

e escala
Professores

Retorno com

visitantes

RestriQao m6xima I Retorno com
revezamento

revezamento

Bibliotecas

Fechadas

Retorno parcial e

Retorno parcial

Abertas. com

Abertas,

com restriQao de

com restriQio de

restriQao de

observando-se as

pOblico.Tabela I.

pOblico.Tabelal.

pOblico.Tabelal.

normas de

ftse B.Evitar

Face C.Evitar

Face D.Evitar

segurant;a.

aglomeraQaoi.

aglomeraQio.i

aglomeragao4

Fechados

Retorno parcial e

Abertos com

Abertos.

com restrigao de

restrigao de

observando-se as

Centros esportivos

fluseus e Centros
culturais

I fechados

Fechados

Fechados

Retornopermitido INormai2021

pOblico.

pOblico.

normas de

Atividades

Atividades

seguranQa.

somente em

somente em

ambiente externo

ambience externo

Fechados

Abertos com

Abertos.

restrlQao de

observando-se as

pOblico. Evitar

normal de

aglomeraQao.

seguranQa.
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Audit6rios e

fechados

Fechados

Fechados

anfiteatros

Restaurantes nio

fechados

SAS

Abertos.

Abertos,

observando-se as

observando-se as

normas de

normal de

biosseguranQa.

biosseguranga.

Abertos com

Abertos com

Abertos com

Abertos.

restriQao de

restriQao de

restriQao de

observando-se as

pOblico e

pOblico e

pOblico e

normas de

observincia das

observincia das

biosseguranQa.

normas de

normal de

observincia das
normal de bio

biosseguranQa

biosseguranQa

seguranga

indicadas pele

indicadas pelo

indicadas pele

governo do

governs do
estado de SP

governo do

estado de SP

estado de SP

Restaurantes

Fechados.

fechados.

Fechados.

Abertos com

Abertos.

universitirios SAS

Entrega de

Entrega de

Entrega de

restrigio de

observando-se as

marmitas

marmitas

marmitas

pOblico e

normas de

observincia das

biosseguranQa

normas de
biosseguranQa
Viagens ao exterior

Proibidas

Proibidas

Proibidas

Proibidas

Permitidas

Proibidas

Proibidas

Proibidas

Permitidas.

Permitidas

com recursos USP:
tempo inferior a 6
memes

Viagens ao exterior

com recursos USP:

Liberagao final da

tempo superior a 6

AUCANI

memes

Recebimento de

Prolbido

Proibido

Proibido.

Proibido. ExceQao Possivel.

estrangeiros nos

para a situaQao

dependendo das

campo

que exide

condiQ6es

tratamento

epidemio16gicas

reciproco

do pals.

Viagens nacionaiss

Trabalhos ou

Proibidas

Proibidos

Proibidas

Possiveis em

Possiveis em

casos

casos

excepclonals

excepclonais

Restritos.

Restritos.

Restritos.

Possiveis.

Pnrnmnndnri\nc

RecomendaC6es

RecomendaQ6es

dependendo das

por ResoluQaoda

por ResoluQaoda

por Resolugao da

condiQ6es

PRP

PRP

PRP

epidemio16gicas

pesquisa de

campo
'

Proibidas

do pals.
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Proibidas

Proibidas

Proibidas

Possiveis

Proibidos

Proibidos

Possiveis.

Possiveis.

presenciais:

dependendo das

dependendo das

cientificos.

condiQ6es

condiQ6es

culturais. artisticos

epidemio16gicas

epidemio16gicas

e esportivos7

do pais.

do pals

Viagens Diditicas

I Proibidas

Eventos

Proibidos

Notas e observaQ6es:

iExceto as situaQ6esde excepcionalidade e emerg6ncia. como estabelecido na Note Complementarao documents n'2
do GT PRAA-2020.
ZAcessorestrito aos pesquisadores e docentes atuando em pesquisas associadas a Covid-19ou liberado a luizo do
Dirigente.
3Acesso restrito a equipe do Laborat6rio, observando-se todos protocolos de biosseguranQa. e devendo o Coordenador

encaminhar ao Dirigente ou Chefe de Departamento uma vista com o name da equipe que atuari em revezamento e
de acordo com o nOmero miximo de pessoas definido na Tabela I.
qAs bibliotecas podem adotar a possibilidade de receber pedidos de obras bibliogr6ficas eletronicamente e proceder
com o agendamento da entrega.
SViagensnacionais permanecem proibidas, exceto para assuntos de expresso e justificado interesse da
Universidade.com autorizaQaodo Dirigente da Unidade.
STrabalhosou pesquisa de campo serif regulamentadas pda PRP.quando for o casa

ZEventospresenciais: Cientificos (seminaries. confer6ncias, congressos, simp6sios e similaresl, mesmo que
organizados fora dos ca/np£ Os eventos artisticos, culturais e esportivos presenciais dependerao das condiQ6es
sanit6rias e da evoluQaodas Fases do PlanoSP. Atividades esportivas em ambientes externos servo regulamentados
pele Escrit6rio de Atividades Esportivas.

IMPORTANTE

1.0 retorno nestemomento6 facultativo, a crit6rio do Dirigente
2. A cada atualizaQao do Plano USP.as restriQ6es servo revisitadas

3. E imperativo observer que o retorno gradualdas atividades presenciais programadas para janeiro
de 2021 depender6 das condiQ6es epidemio16gicase estar6 sujeito a mudanQaspor determinaQao
das autoridades sanit6rias.
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II I

PROTOCOLOS
DE PREVENCAOE REDUCAODE RISCOS

Para prevenir e mitigar riscos associados a Covid-19,o GT PRAA-2020recomenda que a comunidade universitiria
adote, sem restriQ6es,os seguintes protocolos:
1. higienizaQao frequente das mios

2. distanciamento social de no minimo 1,5 metro
3. 1impezafrequente do ambiente
4. uso obrigat6rio dos equipamentos de proteQao,coma m6scaras e protetores faciais
5. uso adequado dos espaQosfisicos que garanta o distanciamento social

6. auto-monitoramento das condiQ6esde saOde
As recomendaQ6esaplicam-se a todos os setores da Universidade. incluindo docentes, pesquisadores, estudantes
servidores t6cnicos e administrativos e funcionirios de empresas terceirizadas.
Havendo necessidade de ter prestadores de serviQos externos nos camp/ des devem ser claramente informados

sabre as medidasa seremseguidas.bem coma a necessidadede se adequaremaos protocolossanitirios e de
biosseguranQa da Universidade.

1. Higiene pessoal
e

Lavar as mios ou higieniz6-las com 61coo170% antes do inicio do trabalho, apes tosser. espirrar. usar o

banheiro,tocar em dinheiro, manusear alimentos. manusear lixo. manusear objetos de trabalho
compartilhados, registrar o panto; e antes e ap6s a colocaQao da mascara.
©

Deve-seseguir a etiqueta de tosse lcobrir tosses e espirros com lenQosdescart6veis. jogs-1os fora
imediatamente e higienizar as mios na sequ6ncia).

©

Evitar tocar os pr6prios olhos. boca e nariz e estabelecer cantata fisico com terceiros. tais coma helios

abraQos
e apertodemio.
e

Alimentos e aqua pot6vel devem ser servidos individualmente. Caso a aqua deja fornecida em ga16es.
purificadores ou filtros de aqua. cada um deve ter seu proprio cope. Os bebedouros de pressao de utilizaQao

comum devem ser lacrados ou higienizados.
e

Alcoo170% dove estar disponivel em todos os ambientes e estaG6esde trabalho

e

Os registradores de ponto devem ser higienizados polo servidor antes e ap6s o uso

e

Objetos pessoais, dais coma fines de ouvido. celulares. canetas, copes talheres e pratos. nio devem ser
compartilhados. Casa sejam, devem ser higienizados a cada uso.

e

fabio liquido e toalhas de papel descart6veis devem ester amplamente disponiveis nos banheiros e
vesti6rios.

©

Uniformese roupas limpos nio devem entrar em contato com uniformed e roupas usados, mantendo
calQadoslange das peQasde vestudrio, evitando a contaminagao cruzada.
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z. Distanciamento social
e

A dist6ncia minima entry pessoas dove ser mantida em pelo menosl,5 metro em todos os ambientes, internos
e externos. ressalvadas as exceQ6es em razio da especificidade da atividade ou para pessoas que dependam

de acompanhamento ou cuidados especiais.
e

Devs-se evitar o face-a-face. Em casos de necessidade. 6 obrigat6rio o uso de proteQao de recobrimento
facial I/az;e sA&/d.

e

Evitar cruzamentos de entrada e saida simultineos em portas.

e

Utilizar sinalizaQaopara orientar distanciamento em ambientes de uso coletivo. se necess6rio.

e

Usar recobrimento facialquando

e

Em veiculos, uma distincia minima segura entry os passageiros deve ser mantida, deixando sempre polo

nio for possivel garantir a distincia minima entre pessoas.

menos um assento vazio entre dais ocupantes.

3. SanitizaQao do ambiente
8

AperfeiQoare reforQar os processes de limpeza e higienizagao em todos os ambientes e equipamentos,
incluindo pisa, estaQ6es de trabalho. m6quinas. mesas, cadeiras. computadores, entre outros, ao inicio e
t6rmino de cada dia.

e

Intensificar a limpeza de areas comuns e de grande circulaQao de pessoas durante o periodo de
funcionamento.

e
©

Efetuar a higienizaQao das lixeiras e descartar o lixo frequentemente.

Separar o lixo com potencial de contaminaQao IEPI, luvas, miscaras etc.) e descarti-lo de forma que nio
ofereQa riscos de contaminaQao e em local isolado.

e

Disponibilizar lixeira com tampa. preferencialmente com dispositivo que permita a abertura e o fechamento
sem o uso das maas lpedal ou outro typo de dispositivo, coma acionamento autom6ticol.

e

Sempre que posslvel, manger as portas e janelas abertas, evitando o toque nas maQanetas e fechaduras.

©

Sempre que possivel, retirar ou evitar o uso de tapetes e carpetes. facilitando o processo de higienizaQao.
Nio sends possivel a retirada. reforgar a limpeza e higienizaQao.

e

Disponibilizar kits de limpeza para a higienizaQao das superficies e objetos de cantata frequente antes e
apes o seu uso. this como mesas, computadores etc.

e

Quando possivel, evitar o uso de ar condiclonado. faso deja a Onica opQao de ventilaQao, manter filtros e

autos limpos, a16mde realizar a manutenQaoe limpeza com frequencia.
e

Higienizar os banheiros, lavat6rios e vestidrios antes da abertura e ap6s o fechamento. Sempre que possivel.

efetuar mats higienizaQaoao longs do dia.
e

Realizara higienizaQaocompleta das estaQ6esde trabalho diariamente.

©

Remover as mobilias e os equipamentos nio utilizados de forma a evitar limpeza desnecess6ria de
superficies.
15
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Recomenda-se a utilizaQao de pap6is protetores nas estaQ6es de trabalho. Estes devem ser descartados ao
finaldo expedience peta pr6prio funcion6rio.
©

Em casa de confirmaQao de cano de Covid-19.isolar o ambiente em que a pessoa infectada transitou at6 a
sua higienizaQao completa.

4. Usoobrigat6riode materialsde protegao
e

Exigir o uso de m6scaras e/ou protetores facials em todos os ambientes, bem coma incentivar o uso das

mesmasno trajeto para o trabalho. segaem transporte coletivo ou individual. e em lugares pOblicose de
convivio familiar e social.
8

Utilizar barreiras fisicas ou EPIespecifico de proteQaoentry pessoas.no formato de divis6rias transparentes
ou protetores facials, sempre que a distincia minima entre pessoas nio puder ser mantida.

e

Usar materiais de proteQaoadequados para cada tips de atividade. a16mdaqueles de uso obrigat6rio. coma
m6scaras, principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do pixo. manuseio e manipulaQao de

alimentos e outros cuidados m6dicos.
e

Cada servidor deve efetuar a desinfecQao dos pr6prios materiais de proteQao,como aventais. protetores
facials, luvas. m6scaras e protetores auriculares.

5. Uso adequado dos espagos fisicos
e

Reorganizaro ambiencede trabalho para atendimento do distanciamento minima entre pessoas

©

Sempre que possivel,demarcar areas de fluxo de pessoas para evitar aglomerat;6es.minimizando o nOmero
de pessoas presentes concomitantemente no mesmo ambience e respeitando o distanciamento minimo(v.
ane ll
Tabela

e

Sempreque possivel,sinallzar preferencialmente no chao ou em local visivela posigao em que as pessoas
devemaguardar na ala. respeitando o distanciamento minima.

e

Sempreque possivel, manter os ambientes abertos e arejados

e

Sempreque possivel, evitar a circulaQao de funcion6rios nas areas comuns dos estabelecimentos e fora de
sous ambientes especificos de trabalho.

e

Sempre que possivel, controlar o fluxo de entrada e saida dos edificios, evitando o cruzamento dos fluxos

e

Organizar escalas para horirios das refeiQ6es e evitar aglomeraQ6es

©

Restringir aglomeraQ6es em espaQos comuns, demarcar areas que nio deverio

ser utilizadas. indycar

visualmente a limitaQaom6xima de pessoas nos ambientes e garantir o distanciamento minima por memoda
reorganizaQao de mesas e cadeiras, se necess6rio. demarcando lugares que precisarao ficar vazios lv. Tabela

e

Restringir visitas e acesso de terceiros aquelas agendadas previamente. priorizando a realizaCao de reunites
virtuais.
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e Limitar o uso simultineo de elevadores, reduzir a lotaQao mdxima, manter o distanciamento minimo
necess6rio e orientar os usu6rios a nio conversarem dentro dos elevadores lv. Tabela ll.

6. Monitoramento das condig6es de saOde
e

banter pessoas com suspeita de contaminaQaoda Covid-19e aqueles com diagn6stico confirmado afastados
ou em regime de teletrabalho por. no minimo, 14 dias. mesmo quando apresentem condig6es fisicas de saOde

que possibilitem o trabalho presencial. 0 mesmo se aplica para aqueles que tiveram contato com infectado
pda Covid-19 nos Oltimos 14 dias.

Informar ao superior imediato. com urg6ncia. em casa de sintomas e/ou resultados de exames positivos
e

Em cano de aparecimento de sintomas no local de trabalho, encaminhar-se, urgentemente. para a Unidade
Bisica de SaOde.

e

friar procedimentolocal para monitoramentodas pessoasque tiveram contato com contaminadoou
suspeito nos Oltimos 14 dias, com sistematizaQao de'dados e informaQao peri6dica ds autoridades
competentes.

e

Recomendar o acompanhamento psico16gico aos casos que tiveram talindicaQao

7. Comunicagao
e

Recomenda-seis Unidades e Orgaos estabelecer um comity local para assessorar a Diregaocom relagao a

implanta$o do PlanoUSP.
e

Disseminar a informaQaoe realizar treinamento preventive por meir de reuni6es, preferencialmente virtuais
sobre protocolos e cultura sanit6ria.

e

Difundir protocolos de seguranQaa comunidade interna e externa

©

Sempre que possivel, realizar treinamentos e reunites sabre novos processos e retorno ao trabalho

e

Sempreque possivel.realizar aQ6espreventivas de como identificar sintomas, procedimentosde hygiene
pessoale demais regras dos protocolos, manuals, legislaGaoe boas pr6ticas a serem seguidas.

e

Criar processo e estabelecer comunicaQaoeficiente com o pOblico e os 6rgaos competences sabre
informaQ6es,medidas e at;6es desenvolvidas para garantir a seguranga. assim como o status de ocorr6ncia
de casos e monitoramento de infectados.

IV.PERGUNTASE RESPOSTAS
1- A USPfad testagem em massa?
e

A prevenQaoe a adesio aos protocolos de biosseguranga sio as respostas maid adequadas e seguras. No

entanto, a Rode USP para o Diagn6stico da Covid-19ir6 preparar um protocolo para a testagem da
comunidade universit6ria.
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2 - Em casonde servidor/aluno apresentar sintomas Ifebre. tosse. falta de ar ou dificuldade de respirar. dor de
garganta. coriza. perda de paladar ou olfatol: quais os encaminhamentos? Se um sewidor testar positivo. o que se
devefazer?
e

Encaminhar-se, com urg6ncia. para a Unidade Bisica de SaOde ou, para os servidores/alunos da capital, para
o Hospital Universit6rio

e

SHUI.

banter pessoas com suspeita de Covid-19 e aqueles com diagn6stico confirmado afastados ou em regime de

teletrabalho por. no minimo, 14 dias, mesmo quando apresentem condig6es fisicas de saOdeque possibilitem
o trabalho presencial. 0 mesmo se aplica para aqueles que tiveram contato com algu6m infectado pda Covid19 nos Oltimos 14 dias.
e

Criar procedimento local para monitoramento das pessoas que tiveram cantata com algu6m contaminado
ou com suspeita de contaminagao nos Oltimos 14 dias, com sistematizaQao de dados e informaQao peri6dica

is autoridades competentes.
3 - Haven controle de sintomas antes do ingresso aos edificios?
e

A prevenQaoe a adesio aos protocolos de seguranga sio as respostas mais adequadas e seguras.

e

Sempreque possivel, recomenda-se controlar o fluxo de entrada e saida dos edificios, para evitar o face-apacee a aglomeraQao.Nio sera obrigat6rio o controle de sintomas no ingresso, em especial, a tomada de
temperature.

e

Recomenda-sereforQara comunicaQaona entrada dos edificios, por meio da afixaQaode cartazes nas
portarias, alertando sobre os sintomas. necessidade de distanciamento social, uso de proteQaoImiscaral e
hygiene.E recomend6velque sejam afixados cartazes mostrando a ftse em que se encontra o campus e as
atividades permitidas.

4 - Servidorest6cnicos e administrativos: quem retoma primeiro as atividades presenciais?
©

0 retorno 6 facultativo neste memento. Para os servidores que. em comum acordo com o Dirigente,
retomarem as atividades 6 importante seguir os protocolos de biosseguranQa.

e

Em casa de convocaQaopele chefs imediato ou pelo pr6prio Dirigente. a documentaQaoficar6 arquivada na
pr6pria Unidade.

e

A recomendaQao 6 que se priorize os servidores envolvidos com a Pesquisa e a P6s-GraduaQao.

5 - Continuari existindo a necessidade de convocagao de servidores?
.

0 retorno 6 facultativo neste memento. Assam.o instrumento legal da convocaQao pele chefe imediato ou
polo Dirigente aconteceri para garantir o funcionamento das atividades e/ou preservaQaode bens de modo
a nio trazer prejuizos de qualquer natureza a Universidade.

6 - 0 transporte coletivo interno ao campus ou entre areas do mesmo campus esH permitido?
.

Sim, sera permitido o transports coletivo, para os campi queja possuem este servigo, a partir do moments
do retorno gradual. Para a FaseA. de m6xima restriQao,6 proibido o transporte coletivo.
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7 - Quala orientaQaopara uso de transporte coletivo?
e

As mesmas orientaQ6es e procedimentos de seguranQa pessoalusados no espaQOfisico do trabalho. Atengao
redobrada para o espaQamento entre pessoas e o uso de miscaras. Procure caminhar quando for possivel.

e

Devsser exigido o uso de m6scaras ou protetores facials em todos os ambientes, bem coma incentivar o uso
das mesmas no trajeto para o trabalho, seja em transports coletivo ou individual, e em lugares pOblicos e de
convivio familiar e social.

8 - Ouemdeve ser informado se houver um servidor/aluno com sintomas ou que testou positivo?
e

A Chefia imediata ou ao orientador/coordenador do laborat6rio. Recomenda-seassegurar total transpar6ncia
para superiores e colegas do ambiente de trabalho.

9 - Devousar luvas para manusear processor. livros ou outros documentos?
e

Nio 6 o maid indicado pelos especialistas. Deve-se priorizar a higienizaQao frequente das mios. No entanto

casa a pessoa se sinta mats seguro. o uso pode ser feito com a atenQao redobrada para nio tocar olhos.
boca. nariz.
lO - Qual o procedimento de seguranQa para o manuseio de equipamentos e ferramentas?
e

Seguir os mesmosprocedimentos recomendados nos protocolos de seguranGaindividual.
Se possivel, evitar o uso compartilhado de equipamentos e ferramentas. Em qualquer situaQao, garantir a
higienizagio frequents. em especial, ap6s cada uso.

e

Usar equipamentos de proteQao individual adequados para cada tipo de atividade. a16m daqueles de uso
obrigat6rio. homo m6scaras, principalmente para atividades de limpeza. retirada e troca do pixo,manuseio e
manipulaQao de alimentos e outros cuidados m6dicos.

ll - Qual o procedimento de seguranga para conduzir veiculos e maquinas?
e

Seguir os mesmos procedimentos recomendados nos protocolos de seguranga individual.

e

HigienizaQaodo volante, cimbio, freio de mio e outras panes do veiculo ap6s cada uso.

e

Usar equipamentos de proteQao individual adequados para cada lipo de atividade, a16m daqueles de uso
obrigat6rio, como m6scaras.

©

Sempre que possivel. evitar o uso compartilhado dos veiculos e m6quinas.

Em casa de uso compartilhado, higienizar sodasas peQasde contato com 61coo170%,antes e apes o uso.
12- Comeproceder com o recebimento de correspond6ncias e manuseiode embalagens?
8

Procurar fazed a desinfecQao imediatamente jquando possivel borrifar 61coo170%l.

13- A USPiri fornecer EPlspara os estudantes que realizam experimentos nos laborat6rios?
.

A USPir6 fornecer m6scaras e protetores faciais ( Xacps/)/b/Hs)para os estudantes, bem homo disponibilizar6
a todas as Unidades/Orgaos 61cool em gel 70% e sabonete liquido.
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14- Nas Fases B. C e D, os servidores portadores de doengas cr6nicas. gestantes. paid/maes de crianQascom menos
de 10anon ou que moram com idosos terio que retornar aos deus postos para as atividades presenciais?
e

0 retorno neste memento 6 facultativo, mas, ajuizo do Dirigente. os servidores poderio ser convocados

15- Ouemiri fiscalizar o cumprimento dos protocolos de biosseguranQa?

.

homo o retorno 6 facultativo nesse moments, espera-se que o mecanismo de auto-requlaCaoseja suficiente
para coibir possiveis descumprimentos de protocolos. Em caso de necessidade, apresentar
reclamaQao/denOnciaao Dirigente da Unidade/Orgaoou enviar e-mail, com documentaQaocomprobat6ria.
para planousp@usp.for.

V- LINKS0TEIS
Minist6rio da SaOde - Inf ormaQ6es sabre a Covid-19 e teleSUS

1)!tos://coronavirus.saude.Qov.for/sobre-a-doenca

SUS- Aplicativo COVID-SUS
- FaQauma auto-avaliaQio da sua saOde,acompanhe dicas oficiais do Minist6rio da
SaOde,Oltimas noticias e encontre unidades de saOde pr6ximas.

httos:// coronavirus-aop.saude.aov.for/aDo/initio
Anvisa - Inf ormaQiies sabre mascara e como confeccionar uma.
http:// DOreal.arlvisa.aov.for/ docume nts/219201/4340788/NT+M%C3 % Alscaras.pdf/bf43 0184-8550-42cb-a975
Id5elc5a10f7
Painel Coronavirus - Dados estatisticos atualizados

https://covid.laude.qov.for/
Organizaqao Mundia[de SaOde10MS]]Site em ing]es] - ]nformaQ6es ao pOb]ico, medidas t6cnicas, recomendaQ6es

de viagens.
ll!!ps; fZw ww: wM :!il!/le !!Et qenci®/ diseases/ novel-co ronavirus-2019
ONUBrasil - Antes gr6ficas e videos inf ormativos sobre Covid-19

httos://nacoesunldas.Olq/lena/coronavirus/
Universidade Aberta do SUSLUNASUSl- Documentos, videos e audios informativos sobre Covid-19

1]!11]slfv/ ww:ylla$y$:HQy.for/
esDfacial/covid19/
populacao
InformaQ6es sabre decis6es e agnes da USP no tocante a Covid-19 - SCS/USP

http://colollavirus.uso
.for
Monitoramento e anilises da situaQaodo Coronavirus no Brasil- FMRP/USP
https://dis.fmrp.usp.for/covid19/
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Coma a USP este contribuindo para o combats a Covid-19? PRP/USP

https:// prp.usp.for/usp-e-covid -19/
InformaQ6es baseadas em evid6ncias cientificas - ICB/USP

https://xoww.covidverificado.com.for
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - 0 que posso fazer para me proteger e evitar transmitir para

outras pessoas?
https://shot.orq.b r/oo real/ covid -19-oms/
Busca SaOde- Encontre os serviQos de saOde que referenciam sua regiao ISio Paulol.

http://buscasaude: Drefeitura.so:ctov.for/
Aquitem rem6dio - Encontre postos de dispensaQaode f6rmacos
http://aauitemremedio.orefeitura.so.aov.for/
Farmicia Popular - Inf ormaQ6es sole as farm6cias populares

httos://www.saude.Qov.for/acoes-e-oroqramas/farmacia popular
Faculdadede Medicina de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo - Cursepara a sociedade: Covid-19:0 que
voc6 precisa saber e fazed
https://cursosextensao.uso,b r/course/view:oh p?ide1611
Escola de EducaQaoPermanente do Hospital das Clinicas da Faculdadede Medicina da Universidade de Sio Paulo
Curio de AtualizaQaoe evid6ncias para profissionais da saOde.
llttDs://eeohcfmusD.orq,for/ Dortal£online/curse/curse-covid-19/
Sino-Liban6s Informa - Playlist de videos informativos sobre Covid-19
httos://www.voutube.com/plaviist?iist=PL6fexJALvf099wUhTDbOhu09DN2Z9m.z6
Albert Einstein - COVIDlog- Plataforma para troca de conhecimento focado em Covid-19
https://covidioq.com.for/
SERVlcoSDENUDE MENTAL
Instituto de Psicologia da USP- Apoio psico16gicoonline - IP/USP
htlo://www:ip.usp.for/site/covid-19-aooio osicolociico-online/
Jornalda

USP - Locals de atendimento em SaOde Mental-

SCS/USP

https://iornal.usp.for/universidade/setembroamarelo/
Centro de ValorizaQaoda Vida ICVVj:Telefone - 188
SAMU: Telefone

- 192
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VI - Modelo para convocagao de servidores t6cnicos e administrativos

(LOGODA
UNn)ADE)

OME DA UNIDADE
Convocagao para trabalho presencial nos termos do
Plano de readeauacio marao ano acad6mico 2020 (PRAA-2020
N&mero
USP:

Nome:
Fungao:

Depto/Seton:

Tendo em vista situag5ode carfter (exceptional/emergencial), RicaV.Sa. convocado(a)
para prestar servigos presencialmente em seu local de trabalho, nos termos do PRAA2020, no(s) seguinte(s) (dias/periodos) e horario(s):

/

/

a

/

/

no horfrio das

h

&s

/

/

a

/

/

nohorfriodas h is h)

/

/

a

/

/

no horgrio das

h

/

/

a

/

/

nohorfriodas

h.as

is

h

h
h )

Informo aindaque V.Sa. deverf seguir todasas orientag6essanitfrias instituidas por asta
Unidade/Orgao no tocante a prevengao do contfgio polo COVID-1 9 nos termos do
comunicado do Grupo de Trabalho de Readequag5opara o ano acad6mico de 2020.

ATENQAO: Nessesdias, o servidor dever£ e6etuaro devido registro no REP

Justificativa do Dirigente:

Data da convocagao:

Chefia imediata:

(IdentiHlcagao e assinatura)

Dirigente:

(Identificagao e assinatura)
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Vll - DOCUmENTOS
DOGT RUDEOUACAODOANO ACADEMICS2020
v'

Portaria GR288 - PublicaQaono DOE,SeQio 1,27 de maio de 2020.

v''

Documenton' I

v'' Documento
n'2
v''

Nota complementar ao Doc. n' 2

#' Documento
n' 3
GTReadequaQao do Ano Acad6mico 2020

Sio Paulo.18de agosto de 2020.
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AtualizaQaodo PlanoUSP
para o retorno gradual das atividades presenciais

Sexto Documento
GT para a Elaboragao do Plano de ReadequaQaodo Ano Acad6mico de 2020 (GT PRAA-2020)

08/09/2020

©
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1.Atualizagao das Fases do Plano USP
0 DRSda regiao de Ribeirio Preto, que incluia cidade de Pirassununga.nio manteve os indicadores
epidemio16gicosfavor6veis para progressao de faso. Com isso. a regi5o regrediu para a face laranja do Plano
SP e continuari na face de mixima restrigao no Plano USP
Os camp/ de Baum. Lorena e Piracicaba progrediram para a ftse B do plano USP

Osra/np/de Sio Pauloe Sio Carloscontinuamna face B
A evolut;ao das fases e a condiQaode cada campus no que diz respeito ds exigencias para progressao no
Plano USPforum atualizadas e s3o apresentadas no Ouadro I.

Ouadro1 - EvoluQaodas fuses do Plano SP (cores) e Plano USP(letras) nos DRSem que se encontram

os calzzup'da
USP
CampoUSP

24.07

n.07

07.08

H.08

a.08

28.08

04.09

Baum

A

A

A

A

A

A

B

Capital

A

A

A

B

B

B

B

Lorena

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

Pirassununga

A

A

A

A

R.Preto

A

A

A

A

A

B

B

B

1-

Piracicaba

Sio Carlos

A

A

A

Deve-se reforQar que as proposiQ6es do Plano USP devem ser seguidas rigorosamente polos Dirigentes e
comunidade universit6ria. sobretudo os protocolos de biossegurant;a.
GT Readequagao do Ano Acad6mico 2020

Sio Paulo. 08 de setembro de 2020.

ANEX02

l
Estudo para pl J] j

ento da retomada de 30% das ativjdades presenciais

Etta an61isese fez a parter de considerag6esdos respons6veis pdas Assist6ncias Acad6mica,
Financeira e Administrativa, Presidentes de comiss6es e Chefes de departamentos. O objetivo

foia diagn6stico do cen6rio atual, propostas viiveis de retomada e apresentagio de situag6es
merecedoras de atengao, sempre considerando as diretrizes estabelecidas pda Reitoria.

1. Corpo de colaboradores por segao

Assist6nciaAcad6mica

Assist6nciaFinanceira

Assist6nciaAdministrativa

I Marcia(*)

1-Gisele(*)

1-Waldemar(*)

2-Silvia

2- Va nda(*)

2-Fernando Rodriguez(*)

3-Clarissa(*)

3-

4- Murilo

4- Fernando Batarra(*)

4- Marcelo

5- Sr. Daniel

5-Edvaldo
(*l

5- Rog6rio Rodrigues

6-Rafael

6- Euripedes

6- Edmilson(+)

7- Marislei

I estagi5rio

7- Rog6rio Oliveira

3-

oder

('k)

8 - Felipe
9- Vania(*)

IO- Omar

Biblioteca
1- Milena

Danilo

('p)

8- Marcos(*)
9- Erika
10- Renato(*)

11- Daniel-Cejusc(*)
12- Fabiana

2- Edn6ia

11-Artur

3-Consuelo

12-Sergio

I estagi6riana Graduagao

4- Tamie

13-C61ia

5- Rubens

14- Claudia

6- Marco

2 estagi6rias

].- Fabio

Secretirias
1-Isabel

2-Tadeu(*
)

2- Barbara

Informitica

3- Lucas

3- Daniela

4- Rodolfo

4- Bruna

l4') sem restrigao ou pertencimento

ao grupo de risco

S3o46 funcion6rios e quatro estagi6rios, sendo que, somente 16 n3o pertencem ao grupo de

risco,dejapor problemasde saOdepr6pria ou de familiares,resid6nciacom filhos menoresde
10 anos ou idosos.

2. Atividades em funcionamento
Todasas atividades est3o sends mantidas de forma remota, exceto, a biblioteca e o servigo de
motoristas, por enquanto.

Na Assist6ncia Acad6mica 50% (6/12) dos funcionirios t6m atendido demandas presenciais
pontuais, notadamente, os respons6veis por seg6es: Rafael -- Graduagao; oder-Pesquisa;

2

Murilo-CCEX;Vinla-P6s. Tamb6m a servidora Marislei, secret6ria da Comissio de Est6gios
A16m da pr6pria Assistente Acad6mica que tem tido presenga regular em todos os dias.

Na Assist6nciaFinanceira83% (5/6) dos funcion6rios ligadosis atividadesde compra e
pagamentost6m comparecidopara demandas especfficas,em dias alternados (Fernando,
Clarissa, Edvaldo e Vanda), a16mda Assistente Financeira que tem presenga di6ria.

Na Assist6ncia Administrativa 43% (6/14) dos colaboradores, notadamente, atuantes na area
de manutengao (Marcelo, Rog6rio Rodrigues, Edmilson, Rog6rio Oliveira e Marco) prestam
servigos uma vez por semana, um por dia, de forma, que a segurangae manutengao fiquem
cobertas durante toda a semana, a16mde acompanharem o servigo de pintura em andamento,

o qual este sendo feito por empresaterceirizada. A16mdo AssistenteAdministrativoque tem
tido presenga di6ria.

O setor de Informitica(Fabio, Tadeu, Lucase Rodolfo) tem atendido, remotamente, demandas
para aulas, palestras e reunites. As secret3rias(Isabel, Barbara, Bruna e Daniela) t6m atendido
a distincia.

Portanto, s3o 17 dos 46 funcion6rios da FDRP(37%) que ji est3o mantendo atividades
presenciais, ainda que em hor6rios diferenciados. Somente a Assist6ncia Financeira tem um
percentual muito acima da media (83%), por6m, este 6 compensadopeta alternincia de
hor6rios e dias em que os funcion6rios t6m comparecido a Unidade, a16mde ser por demanda
especifica.

3. Retomada em planejamento
Esteem an61isena Reitoria o plano de retomada da biblioteca, o qual se aprovado permitir6 o
retorno dos setsfuncion6rios,sendo um por dia, de forma a cobrir hor6riosde agendamento
para entrega de livros aos usuirios solicitantes, bem como, retomar atividades internal
rotineiras, como o tombamento de obras.

Essaretomada mais renta na biblioteca (um por dia) 6 necess6riavisto que todos os
funcion6rios pertencem, direta ou indiretamente, ao grupo de risco.

Neste cano, a Unidade passar6a ter 50% (23/46) de deus funcion6rios disponiveis para
retomada gradual e revezada.Todavia, com presenga efetiva limitada a 30% (14/46) deles
tendo em vista o sistema de hor6rios e dias alternados.
As atividades da area financeira devem ser intensificadas com o encerramento do exercicio,

todavia, n3o devem alterar os percentuais apresentados visto que os horgrios podem ser
administrados para n3o ter coincid6ncia de pessoasno mesmo dia/hor6rio.

Em sintese. a proposta de retomada das atividades da Unidade, no segundo semestre de 2020,

implicaem: a) acrescero atendimentopda biblioteca; b) a area de compras/tesouraria,
da
Assist6ncia Financeira,teri suas atividades intensificadas,contudo, sem alterag3o da
quantidade de funcion6rios ji em agro. Em ambos os casos, obedecendoaos crit6rios de
seguranga.As demais atividades de ensino, pesquisa, extens3o e administrativas dever3o ser

mantidas no formato remoto at6 haja determinag6esda Reitoria,preferencialmente,com
disponibilidadede vacinas,de acordo com as oricntag6esdo documents Protocolos

3

Sanitarios,
deHinido no
Plano
Sio
Paulo
(1)ttp$;//www:$aQpaylQ:$p:gQy:for/wp
content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-l.pdf)
e no Plano USP para

Retorno

Gradual

conte nt/u plead s/2020/08/P

is

Atividades

Presencias

(https://jornal.usp.for/wp-

LA NO-US P-PARA-O- RETO RN O-G RAD UA L- DAS-ATIVIDAD ES-

PRESENCIAIS.pdf
e AtualizaG3odo Plano USPpara o retorno gradualdas atividades presenciais.
Quinta Documento. GT para a Elaboracao do Plano de Readequac3odo Ano Acad6mico de
2020 (GTPRAA-2020).24/08/2020).

4. Recomendac6es gerais

Visando proporcionar maiores condig6es de comunicagao e acessibilidadea FDRP,prop6e-se a
vinculagaodos ramais das salasdas secretariase servigos de apoio aos celularesdos servidores
t6cnicos administrativos. Pode ser utilizado o aplicativo "whatsapp business", o qual permite
restringir o atendimento ao hor6rio comercial. Todo o atendimento operacional continuaria
sends pelos sistemas institucionais ou por emaill a ideia do whatsaap visa, principalmente. o
atendimentodo pOblicoexterno e o direcionamento de eventuais dOvidasespecificas de alunos

e docentes.
Considerando a aprovag3o do retorno is atividades de atendimento da biblioteca, prop6e-se
que a portaria do pr6dio A seja utilizada para esta finalidade especifica e restrita a entrega de
livros, de forma que o usu6rio n3o precise entrar no pr6dio e, assim, n3o haja a preocupagao

com pessoascirculando pele mesmo. A16mde evitar aglomeragaode pessoasem uma 6nica
portaria. A retomada das atividades da biblioteca obedeceri rigorosamente is recomendag6es
de segurangae saOde dos servidores e alunos. Para tal entre outros fatores, os EPlsdever3o
estar disponiveispara viabilizagao.
O registry da presengano sistemaIfponto, por meld do re16giode ponto, 6 um procedimento
que se prop6e adiar, tendo em vista ser uma superficie com potencial de retengao de virus,
mesmoconsiderando as medidas de higiene que possam ser adotadas.
Sugere-se,ainda, alterag3o de procedimentos especificos da P6s-Graduag3o,de forma, que os
alunos fiquem desobrigados da entrega da dissertagao impressa, neste momento, com vista a

reduzir a presengadeles e de funcion6rios na Unidade e em postos do correio. O
procedimento que, no inicio da pandemia exigiu a presengade um funcion6rio para receber os

trabalhos, foi alterado para requerer que os alunos os enviem por correio. A exig6nciade
entrega do volume flsica consta do regulamento da p6s-graduagao,cuja alteragao depende de
autorizag3oda Reitoria.
Informe-se que o servigo de pintura em andamento deve ser prorrogado, talvez, por mats dois
meses,tendo em vista a exig6ncia de redugao na quantidade de pessoaspara a realizag3odo
trabalho.

5. Propostas

a) Pede-seque sejam solicitadas a Reitoria a aplicagaode testes para diagn6sticosde
covid19, principalmente, nesta fase de retomada gradual, ainda que por amostragem.
A medida tem por objetivo proporcionar alguma tranquilidade aos colaboradores no
que concerne a identificagao de eventuais focus da doenga. A exist6ncia do HC no
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Campus,talvez, traga algum navelde facilidade para aplicagaode tal proposta nas
Unidadeslocais.

b) Estudar viabilidade de liberag3o de salas para estudos aos alunos de p6s-graduagao,
contudo, haven demandas, tamb6m, para a graduagao. H6 duas salas que possuem

caracteristicas de salas de estudos (C33 e B25), entretanto, hi necessidade de
planejamento quanto ao controle de espago fisico por pessoae limpeza do local.
c) Iniciar reflex6es sabre o processo de retomada das atividades de ensino, em 2021,
considerando a remodelagao do espago fisico para evitar aglomerag6es,juntamente,
com alternativas de metodologias de ensino.

ANEX03

J

atacfdrp USP <atacfdrp@usp.br>

Proposta de Retomada Atividades Biblioteca FDRP
Vice-Reitoria Universidade de Sio Paulo <gvr@usp.br>
Para: atacfdrp <atacfdrp<Dusp.br>

Prezados Senhores, boa tarde.
O GT informa que o plano para a Biblloteca este de acordo.

Atenciosamente.
GT Plano USP para Retorno Gradual ds Atividades Presenciais
[Textodas mensagens anteriores oculto]
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