
 

 

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELOS USUÁRIOS NO 

RETORNO ÀS ATIVIDADES NOS LABORATÓRIOS – FASE I 

 

Considerando a resolução CONSUP 90/2020 de 28 de outubro de 2020, que trata das 

Atividades Pedagógicas não Presenciais – APNP’s no IF Baiano; a IN/SGP/SEDGG/ME 

n° 90 de 28 de setembro de 2021 que estabelece orientações aos órgãos e entidades do 

sistema de pessoal civil da administração Pública Federal – SIPEC para o retorno gradual 

e seguro ao Trabalho presencial; os documentos norteadores para o retorno 

semipresencial de ensino: Diagnóstico no âmbito do IF Baiano Campus Guanambi e 

Protocolos para volta às aulas; o Setor Técnico de Laboratórios, através do presente 

documento, formaliza os procedimentos a serem adotados pelos usuários dos 

Laboratórios do Campus Guanambi para utilizarem os espaços dos Laboratórios para as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, a partir do dia 18 de outubro de 2021.  

I. O uso dos Laboratórios no retorno das atividades presenciais, poderá ser 

realizado mediante preenchimento e assinatura do aluno e do professor 

orientador, dos Formulários: “Termo de Responsabilidade do aluno e 

Termo de responsabilidade do professor” pelo uso dos Laboratórios” 

respectivamente, se a reserva for para uso do aluno; 

II. Os formulários estão disponíveis em: 

https://web02.guanambi.ifbaiano.edu.br/formularios/; 

III. Se a reserva for para o uso somente do professor, os formulários citados 

anteriormente não precisarão ser entregues. Contudo, deverá ser realizada a 

reserva no SUAP; 

IV. Se o aluno que for utilizar o Laboratório for menor de idade, o formulário 

deverá ser assinado pelo responsável; 

V. As reservas dos Laboratórios deverão ser realizadas no Sistema Unificado de 

Administração Pública – SUAP na aba “administração>reserva de salas” 

como evento único; 

VI. Para anexar os Termos de responsabilidade e/ou demais formulários, o 

professor deverá gerar um único documento, uma vez que na reserva só é 

possível anexar um arquivo; 

https://web02.guanambi.ifbaiano.edu.br/formularios/


 

 

VII. As técnicas(os) e assistentes de Laboratórios estarão presentes nos 

Laboratórios durante dias determinados, conforme escala enviada à 

Coordenação de Ensino;  

VIII. Apenas poderão utilizar um mesmo Laboratório, em um mesmo horário, um 

total de 5 (cinco) pessoas; 

IX. Apenas 4 (quatro) Laboratórios diferentes poderão ser utilizados/reservados 

em um mesmo dia; 

X. O uso dos Laboratórios para as AULAS PRÁTICAS fica restrito a um total 

de 10 alunos por Laboratório; 

XI. Durante aulas práticas que forem necessárias a manipulação de equipamentos, 

apenas uma pessoa deverá utilizar o mesmo, evitando assim, a aglomeração. 

Dar preferência para aulas práticas expositivas; 

XII. Durante a reserva, o professor deverá indicar a necessidade de reagentes e/ou 

materiais a serem providenciados pelas Técnicas dos Laboratórios, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Para isso, anexar o “Formulário 

de Aula Prática” junto com outros documentos, na reserva; 

XIII. Para o uso seguro dos Laboratórios, os usuários deverão observar as medidas 

de biossegurança contra o Coranavírus, de acordo a Cartilha do MEC – 

Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas Instituições 

Federais de Ensino (https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-

conteudo/campanhas-

1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf) e 

diagnóstico no âmbito do IF Baiano campus Guanambi e Protocolos para volta 

às aulas Modelo Semipresencial de Ensino, devendo seguir as Medidas de 

Proteção e Prevenção à Covid-19, abaixo especificadas: 

a) Medidas coletivas: 

• Organizar as equipes para trabalhar de forma escalonada, com medida de 

distanciamento social;  

• Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do 

ambiente;  

• Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à 

COVID-19;  

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fmec%2Fpt-br%2Fcentrais-de-conteudo%2Fcampanhas-1%2Fcoronavirus%2FCARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fmec%2Fpt-br%2Fcentrais-de-conteudo%2Fcampanhas-1%2Fcoronavirus%2FCARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fmec%2Fpt-br%2Fcentrais-de-conteudo%2Fcampanhas-1%2Fcoronavirus%2FCARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf


 

 

• Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de 

uso individual;  

• Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de 

risco;  

• Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a 

realização de reuniões e eventos à distância; 

• Se necessário o encontro presencial, optar por ambientes bem ventilados; 

• Proibida a utilização de armários de uso coletivo. 

b) Medidas Individuais: 

• Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a 

cobrir a boca e o nariz;  

• Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e 

espirros;  

• Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel ou líquido 

70%; 

• Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;  

• Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você 

e outra pessoa;  

• Manter o cabelo preso e não usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e 

relógios;  

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de 

escritórios, livros e afins. 

c) Medidas específicas para os Laboratórios 

• Utilizar, obrigatoriamente, máscara e touca descartável, cobrindo todo cabelo 

e orelha, sem uso de adornos;  

• Utilizar, obrigatoriamente, EPIs (jaleco, máscara e touca) antes de entrar no 

laboratório;  

• É proibida a realização de aulas práticas que utilizem equipamentos como 

lupas e microscópios, devido ao risco de contaminação; 

• Não manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios;  

• Manter os ambientes ventilados (janelas abertas);  



 

 

• Manter o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um 

metro e meio);  

• Higienizar bancadas e equipamentos utilizados com álcool 70%; 

• Higienizar frequentemente as mãos utilizando álcool em gel ou líquido 70%; 

• Limpar os calçados com borrifador contendo solução de hipoclorito que estará 

na entrada dos Laboratórios;  

• Manter a limpeza e desinfecção do ambiente a cada 2 horas. 

d) Medidas a serem providenciadas pelo Instituto 

• Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%, bem como álcool 70% líquido; 

• Manter a limpeza e desinfecção do ambiente a cada 2 horas; 

• Disponibilizar borrifador com solução de hipoclorito para desinfecção dos 

calçados; 

• Disponibilizar máscaras para os alunos em aula prática. 

XIV. As chaves dos Laboratórios só poderão ser retiradas na Portaria, mediante 

apresentação da página impressa (conforme modelo em anexo), da reserva 

aprovada por uma das(os) técnicas(os)/assistentes dos Laboratórios; 

XV. A chave só deverá ser entregue após o registro no caderno de controle de 

acesso na Portaria, pelo usuário; 

XVI. A saída também deverá ser registrada no caderno de controle; 

XVII. A “Autorização de entrada fora do horário de expediente” estará suspensa; 

XVIII. Não será permitida a entrada de acompanhantes nos Laboratórios de pessoas 

que não possuam vínculos com a Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 01: Exemplo de reserva efetuada no SUAP 
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