
 

 

1 
 

PROTOCOLOS DA ECA PARA A FASE C DO PLANO USP DE 

RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

APRESENTAÇÃO 

Tendo em vista atualização de 27 de outubro de 2020 do “Plano USP para o 

retorno gradual das atividades presenciais”, a ECA elaborou o presente 

documento para orientar sua comunidade quanto aos protocolos de segurança. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. As atividades acadêmicas da ECA continuam a acontecer de forma 

remota: aulas de graduação e de pós-graduação (stricto sensu e lato 

sensu), exames de qualificação, defesas de dissertações e de teses e 

demais atividades associadas à pesquisa e à cultura e extensão.  

 

Observação: está autorizada a realização de etapas presenciais de concursos 

de livre-docência, nos termos da Resolução Nº 7955, de 5 de junho de 2020, 

aprovados pela Congregação da ECA, e devendo ser limitada às presenças de 

um membro da comissão julgadora, o candidato e um servidor técnico 

administrativo 

 

2. As atividades administrativas da ECA retornam parcialmente, de forma 

escalonada. Contudo, o atendimento ao público permanece sendo 

realizado por e-mail ou por telefone, salvo situações excepcionais; 

a. os servidores com 60 anos ou mais e os que apresentam  

condições clínicas de risco (conforme TABELA 2 - Atualização do 

Plano USP - Contribuições da Comunidade - 27/10/2020), poderão 

optar por continuar em teletrabalho ou Permanência em domicílio. 

i. os servidores com condições clínicas de risco devem 

entregar atestado médico, com o devido detalhamento, para 

https://drive.google.com/file/d/1MOiBXoa5CE1Qll3HAMHpV1k4ckOMLZqS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOiBXoa5CE1Qll3HAMHpV1k4ckOMLZqS/view?usp=sharing
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sua chefia, que por sua vez, deve encaminhá-lo ao Serviço 

de Pessoal. 

b. No caso dos servidores técnicos-administrativos, a presença na 

ECA, requer o registro do ponto no sistema Ifponto. As mãos 

devem ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de 

registrar a entrada e saída no registro de ponto eletrônico (REP);  

3. Não está autorizado o retorno de estudantes aos laboratórios didáticos e 

demais dependências da ECA; 

4. O acesso aos edifícios da ECA é controlado e a entrada de terceiros 

deverá ser autorizada pelo servidor que irá atendê-lo; 

5. Deve-se priorizar o atendimento remoto (e-mail, telefone, etc.). 

 

Recomendações Gerais: 

● O uso da máscara é, comprovadamente, uma das medidas mais eficazes 

para conter o avanço da pandemia. Faça uso da máscara em todas as 

áreas comuns, salas de trabalho, banheiros e outros espaços 

compartilhados. Lembre-se, a máscara deve cobrir totalmente a boca e o 

nariz, sem deixar espaços nas laterais.  

● Evite tocar os olhos, nariz e boca sem antes higienizar as mãos; 

● Ao chegar à ECA, higienize imediatamente as mãos em uma das pias dos 

sanitários ou nos dispensers de álcool em gel localizados em diversos 

pontos da Escola; 

● O uso do elevador ficará reservado para pessoas com dificuldade de 

locomoção e para servidores que estejam manejando cargas (limpeza, 

almoxarifado etc.). 

● Em áreas de livre circulação, como saguões e corredores, e áreas 

externas, evite aglomerações: o distanciamento social desejável é de 2m, 

sendo o mínimo necessário de 1,5m. 

● A ECA tem mantido uma rotina regular de limpeza concentrada nas áreas 

comuns. Não obstante, solicitamos sua colaboração higienizando as 

superfícies de sua área de trabalho (telefones, mesas, teclados, mouse, 

canetas, maçanetas) com álcool 70%. 
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● Mantenha portas e janelas abertas para a melhor circulação do ar;  

● Evite tocar em corrimãos, maçanetas e portas sem necessidade; 

● Organize com os colegas os horários das refeições e evite aglomeração 

nas copas e refeitórios. Libere o espaço rapidamente para que outras 

pessoas possam usá-lo e lembre-se de deixá-lo limpo e organizado 

quando terminar. 

● Durante a refeição, guarde a máscara em um saco plástico; não coloque 

em cima da mesa. Coloque a máscara logo que terminar a refeição.  

● Se possível, traga máscaras sobressalentes e tenha um saco plástico 

para guardar as máscaras usadas (somente para máscaras de pano). 

● Se possível, tenha sempre consigo um frasco com álcool gel a 70%; 

● Não compartilhe objetos pessoais e materiais de escritório, canetas etc; 

● Pratique a “etiqueta da tosse”: cubra o nariz e a boca com o antebraço 

antes de espirrar e ao tossir.  

● Prefira lenços descartáveis, jogue-os fora imediatamente após o uso e 

lave as mãos; 

● Tenha garrafas de uso pessoal para o consumo de água. Não utilize os 

bocais do bebedouro. 

 

 

Casos suspeitos e confirmados de COVID deverão seguir as orientações do 

Plano USP – 8º documento, item IV. Se tiver sintomas da COVID-19, avise a 

chefia imediata e procure atendimento médico.  

 

 

As medidas descritas permanecem em vigor enquanto perdurar a Fase C, nos 

termos descritos pelo Plano USP de Retorno às Atividades Presenciais, e 

poderão sofrer mudanças em função dos desdobramentos da pandemia na 

cidade de São Paulo e de instruções da Reitoria e do Comitê Permanente USP 

Covid-19. 

 

 


