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DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Proposições do Plano de retorno as atividades Administrativas presenciais 

Eixos principais da proposição
• Distanciamento
• Higiene
• EPI’s
• Comunicação 
• Acessibilidade

1-  Apresentação (comunidade/usuários/divulgação/consulta)

Após elaboração das proposições, antes de enviar a Reitoria,  submeter ao CTA para
ampla divulgação das proposições entre o público frequentador da unidade (servidores,
alunos, funcionários terceirizados e pessoal do condomínio).

Com a  data  de  retorno  definida  pela  gestão  superior  da  universidade,  elaborar  duas
etapas do retorno gradual (caso não esteja contemplado na proposta da universidade)
considerando o que temos na unidade,  as especificidades: ensino, pesquisa, extensão,
assistência estudantil:  projetos de extensão: Pré-Enem, projetos com idosos,  esportes e
lazer de estudantes, etc.
1ª etapa: 1 mês
2ª etapa: 1 mês

2- ESPAÇOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- áreas privativas e comuns

* Elevadores
• Programar  para  que  cada um  atenda  somente  andares  pares  e  ímpares  (1

elevador para cada situação)
• Limitar a quantidade máxima de pessoas por vez- no máximo 5
• Sinalizar esta ação em cada andar

* Escadas 
• Marcar os degraus, criando um fluxo único para subida e outro para descida
• Sinalizar para que se evite o uso do corrimão

* Área de Convivência/cantina 

• Marcar  os  bancos  sinalizando  o  quantitativo  máximo de  pessoas  que  poderão
sentar na mesa, respeitando o distanciamento entre elas

• Limitar o número de pessoas por vez, para facilitar o distanciamento
• Marcar o piso para a formação das filas 
• Viabilizar a expansão de outros locais para a alimentação

* Banheiros
• Estabelecer o quantitativo máximo de pessoas por vez – 3
• Criar mecanismo externo para que se saiba se a lotação foi atingida ou não



* Auditório

• Uso exclusivo com autorização da direção
• Definir o quantitativo de pessoas que  participarão, dependendo da atividade,  de

modo que se permita o distanciamento entre elas.

* D.A.’s
• Deverão  realizar  escala  de  revezamento,  de  modo  que  somente  X  pessoas

estejam no local.

* Eventos
• Continuarão suspensos até nova análise

* Reuniões
• Deverão acontecer apenas em espaços que comportem o distanciamento social de

pelo menos 2 metros entre as pessoas.
• Deverão ser breves para diminuir o tempo de aglomeração

* Setores Administrativos
• Analisar realocação de algumas salas e ou setores.

• Funcionarão em sistema de rodízio entre os servidores no primeiro mês, em dois
turnos, ou dias alternados, dependendo da quantidade de servidores por sala; com
reavaliação antes do término do mês

• Se houver necessidade, estabelecer horários diferenciados para saída de almoço
(11:30/12h/12:30)

• Definir atendimentos presenciais indispensáveis

• Limitar quantidade de atendimentos presenciais diariamente

• Definir horários para atendimento presencial
• Definir quais atendimentos serão remotos (por email por exemplo)
• Definir protocolos para atendimento remoto (tempo de resposta,etc)
• Possibilitar às servidoras com filho em idade escolar, cumprir jornada presencial e

remota diariamente.

* Copa

• Definir rodízio para a utilização

• Limitar o quantitativo de pessoas

• Retirar objetos de uso comum

3 – Limpeza geral: 

• Aumentar o quantitativo de funcionários terceirizados
• Definir nova rotina de limpeza/refazer check list do Setor de Serviços Gerais
• Aplicar treinamento local com o pessoal da limpeza na primeira etapa.
• Adquirir Insumos: álcool em gel, álcool líquido para dispenses spray, desinfetantes,

detergentes  sem diluição,  sabonete  líquido,  tapete  sanitizante,  máscaras tecido



(artesanais, descartáveis e reutilizáveis), luvas, safe shield, tela de acrílico para
recepcionistas.

• Aumentar quantidade de  locais de higiene das mãos  com água, sabão e papel
toalha

• Estabelecer rotina rigorosa da limpeza dos elevadores e dos corrimões

• Definir local de descarte dos resíduos (máscaras, luvas, recipientes...)

4 - Comunicação:

• Definir equipes de trabalho para implementação e acompanhamento das ações.
• Fixar cartazes, exibir nos monitores de TV internos, publicar com destaque no site

da  UACSA,  as  regras  de  comportamento  e  convivência,  para  sensibilizar os
usuários.


