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APÊNDICE A - PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA A SEREM ADOTADOS PELAS 

PESSOAS INSCRITAS NA PROVA OBJETIVA PRESENCIAL  
 

Devido à pandemia de Covid-19, a participação no Processo Seletivo dos Colégios da UFSM 

estará submetida à adoção dos critérios mínimos de biossegurança estabelecidos neste Manual, tais 

como, distanciamento, utilização de proteção facial, higienização das mãos, sinais clínicos, dentre 

outros constantes nos seguintes documentos oficiais: 

1- Manual de Biossegurança para comunidade acadêmica durante a pandemia Covid-19 da 

UFSM;   

2- IN 01/2020 da Comissão de Biossegurança da UFSM, que orienta sobre o protocolo de 

acesso aos prédios da UFSM durante a Pandemia Covid-19. 

A Coordenação deste processo poderá publicar protocolos adicionais de segurança referentes 

à prevenção da Covid-19 na página do Processo Seletivo dos Colégios da UFSM.  

É de responsabilidade da pessoa interessada e condição intrínseca à sua participação na 

prova: acompanhar a página do processo seletivo regularmente, conhecer os protocolos de 

biossegurança e lhes obedecer.   

 

 

ATENÇÃO! 

O descumprimento dos protocolos de biossegurança implica eliminação, não cabendo a alegação 

de desconhecimento das regras como fundamentação de recurso. 

 

 

QUADRO DE ETAPAS E HORÁRIOS. 

HORÁRIO ETAPAS CUIDADOS MÍNIMOS 

08:00 – 
09:00 

Entrada nas salas de prova. 

► Manter o distanciamento mínimo de 2 metros das demais 
pessoas. 

► Serão permitidos no campus somente pessoas inscritas 
utilizando máscara de proteção facial. 

► Permitir aferição da temperatura. 

► Higienizar as mãos. 

09:00 
Fechamento das portas de 
acesso aos prédios. 

► Pessoas atrasadas não poderão permanecer no campus. 

09:01 Início da prova. 

► Usar a máscara facial de proteção durante toda a prova.  

► Não tocar boca e nariz. 

► Evitar fazer lanche. 

► Tomar água preferencialmente durante a  ida ao banheiro. 

10:00 
Autorização para sair da 
sala. 

► Usar a máscara facial de proteção mesmo após a saída dos 
prédios de prova.  

► Higienizar as mãos. 

► Não permanecer no campus. 
13:00 Término da prova. 

 

 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/346/2020/08/Cartilha_Bioseguran%C3%A7a.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/443/2020/09/IN-01-2020-Cbio.pdf
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RECOMENDAÇÕES DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

Observe as recomendações da OMS ao espirrar ou tossir: 

► Cubra a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou lenço quando tossir ou espirrar; 

► Descarte o lenço usado imediatamente. 

 

RECOMENDAÇÕES PARA USO CORRETO DA MÁSCARA FACIAL 

Antes de chegar ao prédio de prova, utilize máscara de proteção facial de forma correta com a 

qual deverá permanecer durante todo o período de prova e de trânsito pelo campus da UFSM. 

Você deverá ter uma máscara reserva, pois é recomendado trocá-la a cada 3 horas ou assim 

que a máscara estiver umedecida.  

ATENÇÃO! 

Observe as recomendações da OMS para manejo e uso corretos da máscara: 

► Limpe as mãos antes de colocar a máscara; 

► Inspecione a máscara para verificar a existência de rasgos ou buracos; 

► Ajuste a máscara para cobrir boca, nariz e queixo, sem deixar lacunas nas laterais; 

► Não toque na máscara enquanto a estiver usando; 

► Troque a máscara se estiver suja ou molhada; 

► Limpe as mãos antes de tirar a máscara; 

► Retire a máscara removendo-a por trás das orelhas, sem tocar na parte frontal da máscara; e 

► Limpe as mãos após remover a máscara. 

 

 

RECOMENDAÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

Higienize as mãos antes de sair de casa, antes e depois de ir ao banheiro, sempre que a 

comissão fiscal lhe oferecer álcool a 70%, além de outros momentos em que seja necessário. 

No caso da necessidade de alimentação, higienize as mãos antes e após o lanche, solicite à 

Comissão Fiscal autorização para lanchar. Uma pessoa representante da Comissão o acompanhará até 

um local ventilado em que você deve lanchar brevemente. Remova a máscara apenas no momento da 

refeição e utilize uma nova máscara ao final. 

ATENÇÃO! 

OBSERVE OS SEGUINTES CUIDADOS. 

► Leve seu próprio recipiente de álcool a 70%; 

► Evite levar à prova objetos e acessórios que não sejam estritamente necessários; 

► Evite tocar superfícies sem necessidade; 

► Não toque a parte frontal da máscara facial de proteção; 

► Não toque olhos, nariz e boca; 

► Não toque a borda do recipiente em que beberá água; 

► Seja breve ao beber água (fique o mínimo tempo possível sem a máscara); 

► Evite consumir lanches durante a prova; 

► Não toque ou cumprimente fisicamente as pessoas presentes no local de prova. 

 



 

 

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DA OMS para a correta higienização das mãos ilustradas nas imagens a seguir. 
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CHEGADA AO PRÉDIO DE PROVA 

Certifique-se do número e da localização do prédio e da sala de prova ANTES de se dirigir à 

UFSM a fim de evitar o trânsito desnecessário pelo local. 

► Consulte previamente a Listagem de inscrições homologadas com local de prova. 

► Utilize aplicativos de localização tal qual o Google Maps e o Mapa da UFSM para identificar o 

seu prédio de prova. 

A qualquer momento, você poderá requisitar orientação ou ser orientado em relação às normas 

de biossegurança pela Comissão fiscal ou por vigilantes colaboradores da UFSM.  

Observe a sinalização visual e os cartazes informativos referentes à prevenção da Covid-2019 

disponíveis nos prédios de prova. 

Antes das 09 horas, será permitida a entrada, na UFSM, de apenas um familiar por pessoa 

inscrita no processo. Porém, solicita-se que familiares não permaneçam no campus durante o período 

de realização da prova. 

Deve-se observar o distanciamento mínimo de 2 metros das demais pessoas presentes no 

campus da UFSM.  

 

NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DE PROVA 

► Aguarde no local indicado por sinalização no chão, observando o distanciamento mínimo; 

► Higienize as mãos com álcool a 70% e 

► Permita a aferição da sua temperatura por um fiscal que utilizará um termômetro digital laser.  

 

 

ATENÇÃO! 

Pessoas com temperatura corporal acima de 37,8ºC e/ou sintomas típicos de Covid-19 ou de 

síndrome gripal NÃO PODERÃO REALIZAR A PROVA. 

 

Após a entrada no prédio, dirija-se imediatamente à sala de prova. 

Não será permitido o uso de elevadores exceto em casos de dificuldade de acesso, situação em 

que a Comissão fiscal dará as orientações.  

 

AO CHEGAR À SALA DE PROVA, 

► mostre o documento de identificação ao fiscal que não o manuseará; 

► desligue o smartphone e guarde seus objetos no envelope inviolável, disponibilizado pelo fiscal na 

entrada da sala; 

► coloque o envelope com objetos embaixo da carteira (não mexa no envelope durante a prova); 

► higienize as mãos com álcool a 70%; 

► sente-se em uma das classes, previamente higienizadas e distanciadas, indicada pela Comissão 

fiscal; 

 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/346/2019/10/Mapa_A3_Frente_e_Verso_-_Mapa_Legenda.pdf
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► posicione seu documento de identificação em um dos cantos superiores da carteira de forma que 

fique acessível à vista do fiscal; 

► utilize somente a sua caneta para preencher a folha-resposta e assinar a lista de presença. 

 

Se você que precisar ir ao banheiro, comunique o fiscal que autorizará a ida observando a 

lotação máxima de 50% da capacidade dos banheiros. 

► Higienize as mãos antes e depois de ir ao banheiro. 

► Higienize as mãos com álcool 70% ao retornar à sala de prova. 

 

AO FINALIZAR A PROVA,  

► Permaneça na sua carteira até que a Comissão fiscal autorize a entrega da folha-resposta e do 

caderno de questões. 

► Coloque a folha-resposta e o caderno de questões no local indicado. 

► Higienize as mãos após sair da sala de prova ou do prédio. 

► A saída da sala será permitida somente uma hora após o início da prova. 

► Não permaneça no prédio de prova ou no campus da UFSM após finalizar a prova. 

 

ATENÇÃO! 

Do dia 05 ao dia 12 de março de 2021, caso você apresente diagnóstico confirmado da Covid-

19, comunique o fato à coordenação do processo através do e-mail falecom@coperves.ufsm.br a fim 

de que sejam tomadas as medidas preventivas necessárias.  

 

 

  

mailto:falecom@coperves.ufsm.br


83 

 

 

 

APÊNDICE B - PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA ADOTADOS PELA COORDENAÇÃO E 

COMISSÃO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO  

 

A Coordenação deste processo seletivo adotará os seguintes critérios mínimos de 

biossegurança entre outros indicados pela Comissão de Biossegurança da UFSM.  

 

PREPARAÇÃO DOS PRÉDIOS E SALAS DE PROVA 

Os prédios e salas de prova passarão por desinfecção prévia e higienização constante durante 

o processo seletivo de superfícies tocadas com frequência como corrimões, maçanetas e carteiras com 

álcool a 70% ou desinfetante com registro na ANVISA. 

Não será permitido o uso de elevadores, exceto por pessoas com dificuldades de locomoção.  

Os bebedouros que requerem contato com a boca serão inativados. 

As pessoas inscritas serão distribuídas de forma a ocupar no máximo 50% da capacidade das 

salas de prova.  

As salas de prova permanecerão com as portas e janelas abertas para manter a ventilação 

natural do ambiente. 

As carteiras da sala de prova terão no mínimo 2 m de distância das outras.  

A entrada dos banheiros será controlada por fiscal volante de forma a ocupar no máximo 50% 

da capacidade. 

 

TRIAGEM DE PARTICIPANTES 

A Comissão fiscal não permitirá a permanência no local de pessoa que 

► não obedecer às normas de biossegurança; 

► apresentar sintomas gripais; 

► apresentar temperatura corporal acima de 37,8°C; 

► não seguir às orientações preventivas da comissão fiscal e de colaboradores. 

 

COMISSÃO FISCAL E DE COLABORADORES 

As pessoas integrantes da Comissão fiscal e demais colaboradores adotarão as normas de 

biossegurança determinadas pela Comissão de Biossegurança da UFSM e  

► usarão máscara facial de proteção durante todo o período; 

► higienizarão as mãos sempre antes e depois de manusear papéis e documentos, ir ao 

banheiro, circular pelo local de prova; 

► manterão distanciamento de no mínimo 2 metros das demais pessoas; 

► seguirão outras diretrizes sobre as quais serão orientados pela Coordenação deste processo. 
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As pessoas integrantes da Comissão Fiscal comunicarão a Coordenação do processo seletivo 

caso apresentem possíveis sintomas de Covid-19, tais como: sensação febril ou febre, mesmo que 

relatada, calafrios, tosse, dor de garganta, coriza, espirro, dificuldade respiratória, dor de cabeça, dores 

no corpo, alteração ou perda de olfato ou paladar, náusea, diarreia e/ou cansaço excessivo – ou 

convivam com pessoas sintomáticas (coabitação), para que sejam substituídos. 

A Comissão fiscal receberá capacitação específica para a aplicação do processo seletivo. 

Pessoas que trabalham na vigilância, portarias e higienização receberão instruções específicas 

para a aplicação do processo seletivo. 

No dia da prova, fiscais e colaboradores receberão máscaras de proteção facial. 

Vigilantes controlarão o acesso à UFSM. 

Fiscais volantes e vigilantes da UFSM darão orientações sobre as normas de biossegurança e 

evitarão a formação de aglomerações. 

O uso de elevadores será controlado por fiscais que permitirão acesso somente às pessoas com 

dificuldade de locomoção.  

Na entrada do local das provas (prédio) haverá representantes da Comissão Fiscal medindo a 

temperatura corporal das pessoas inscritas e demais colaboradores com termômetros do tipo laser 

digital e, também, borrifando álcool a 70% nas mãos de participantes. Caso sejam detectadas pessoas 

sem máscara ou com temperatura acima de 37,8°C, serão orientadas a procurar os serviços médicos e 

não poderão entrar no local. 

Fiscais oferecerão álcool a 70% em todos os ambientes de prova: as salas, pontos de circulação 

e entrada dos sanitários.  

 

SINALIZAÇÃO VISUAL 

Haverá orientação visual informando as localizações das salas a fim de evitar o trânsito 

desnecessário. 

Haverá sinalização do chão frente a portas dos prédios e salas demarcando o distanciamento 

de no mínimo 2 metros entre as pessoas participantes. 

Será viabilizado um suporte de informações nas entradas dos prédios (cartazes, faixas) 

orientando o não agrupamento de pessoas nas dependências externas do prédio. 

 

HIGIENIZAÇÃO E USO DOS BANHEIROS 

Desinfecção constante durante o processo seletivo de superfícies tocadas com frequência como 

corrimões, maçanetas com álcool a 70% ou desinfetante com registro na ANVISA. 

Nos banheiros, a entrada será controlada por fiscal volante de forma que apenas 50% da 



85 

 

 

capacidade sejam permitidas.  

Será incentivada a prática da higiene e a devida assepsia dentro dos banheiros através de 

cartazes informativos. 

 
 

 

 

 

  


