
RELATÓRIO DE VISTORIA ÀS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA 

 

No dia 19 de janeiro de 2022, a Coordenação da Regional Parnaíba da ADUFPI em 

visitação às dependências da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, com base no 

estabelecido pelo Plano de Biossegurança, aprovado no dia 25 de novembro de 2021, pelo 

Conselho Universitário, para o retorno das atividades presenciais, constatou: 

1. QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO 

AMBIENTE DE ENSINO PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS: 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO PARA A ENTRADA NA INSTITUIÇÃO 

 

1.1.1 Disciplinamento do fluxo para a entrada e circulação de pessoas na 

Universidade, corredores e demais setores, com a sinalização de um lado para 

que alunos, funcionários e terceirizados adentrem aos espaços e outro para 

saírem.  

 

Vistoria: Não foi observado qualquer disciplinamento quanto ao fluxo 

para a entrada e circulação de pessoas na Universidade, considerando os 

diversos pontos de acesso existentes, e em particular no portão central e 

rua lateral com possibilidade de acesso aos diversos blocos, muito menos 

corredores dos blocos, escadas e acesso às salas de aula, aos laboratórios 

e demais espaços, além de elevadores, dentre outros, com o objetivo de 

que o fluxo de entrada não seja o mesmo da saída.   

 

1.1.2 Disponibilizar nos pontos de entrada dos espaços da Universidade estações de 

higiene das mãos, como pias e dispensadores de produtos de higiene das mãos 

ou recipientes com álcool 70% ou outros produtos para limpeza das mãos, 

preferencialmente, com acionamento por pedal ou automático.  

 

Vistoria: Foram observados poucos pontos com estações de higiene de 

mãos, a saber: os dois primeiros blocos que ficam na entrada do Campus, 

sendo o do lado esquerdo em que fica a Reitoria (bloco-11), e o do lado 

direito em que fica as salas de professores (bloco-01); na entrada do 

prédio do Biotec; na chegada do pátio do Auditório Central; na entrada 

do Serviço-escola de Psicologia; ao lado das coordenações dos 

laboratórios localizado no térreo do prédio de salas de aula. As demais 

áreas de acesso a blocos de salas de aula, de salas de professores, setores 

administrativos, núcleos de pesquisa, centros acadêmicos, área de 

convivência, dentre outros, estão todas descobertas.   

 

 

 

 



1.1.3. Promoção de etiqueta respiratória para todas as pessoas presentes nos espaços 

da Universidade, certificando que todos os alunos, professores, servidores, 

terceirizados e população em atendimento estejam usando máscaras 

adequadas, incentivando de preferência o uso de PFFs / N95. 

 

Vistoria: Não foi observado a presença de qualquer material visual nas 

dependências da Universidade, sobretudo em áreas abertas, comuns, 

corredores, escadas, blocos de salas de aula e de professores, nas próprias 

salas de aula, laboratórios, clínicas-escola, setor administrativo, espaço de 

convivência, que façam referência para a promoção de etiqueta 

respiratória e o incentivo aos cuidados de higiene das mãos, além da 

obrigatoriedade do uso de máscaras.  

 

1.1.4. Estratégia de controle e redução dos atendimentos administrativos ao público, 

a fim de diminuir a quantidade de pessoas circulantes no campus.  

 

Vistoria: como se trata de fluxos e protocolos específicos por setor e o fato 

destas informações não estarem sinalizadas no site da UFDPar ou na 

entrada de cada setor, não foi possível acessar tal informação. A 

administração superior ficou de responder sobre o protocolo desta 

medida.  

 

1.2 ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE AULA 

 

1.2.1 Disciplinamento dos corredores de acesso às salas de aula, reorganização das 

salas para garantir o distanciamento de 2m entre as cadeiras, garantindo, 

aproximadamente, 4m² para cada aluno, marcando esse distanciamento no 

chão para sempre ficar organizado dessa maneira.  

 

Vistoria: Não foi observado, ao longo do conjunto das salas de aula 

visitadas em todo o Campus, qualquer ação que discipline visualmente 

com placas e demarcações os corredores ou as escadas e os elevadores 

para o acesso às salas de aula. Muito menos foi constatado salas de aula 

organizadas com as carteiras escolares de tal modo a cumprir o 

distanciamento exigido, inclusive com demarcação de distanciamento no 

chão para a manutenção da organização exigida. Pelo contrário, o que se 

observou foram as salas com a mesma disposição e quantidade de 

carteiras, de momentos anteriores, ao que vivemos em tempos de 

pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2 Estudo, com base no que foi ofertado como componentes curriculares 

presenciais, com indicação de quais salas comportam, pelos espaços que 

dispõem, a organização necessária para atender o distanciamento exigido no 

item anterior. E, se for o caso, plano de diminuição das turmas ofertadas de 

modo a garantir o distanciamento exigido.  

 

Vistoria: Não consta na porta de entrada ou na parede interna das salas 

de aula qualquer informação sobre o quantitativo de alunos que cada sala 

comporta, observando o distanciamento exigido no Plano de 

Biossegurança. Por outro lado, o estudo que se faz referência, por se 

tratar de ação específica da PREG, e o fato desta informação não estar 

pública no site da UFDPar até o momento, ou em qualquer relatório do 

tipo, no tocante a transparência com que a administração tem tratado a 

execução do Plano de Biossegurança, não foi possível acessar tal 

informação. A administração superior ficou de responder sobre o 

protocolo desta medida.  

 

1.2.3 Plano de ventilação para as salas de aula ou daquelas que permitam ventilação 

cruzada, com a circulação efetiva do ar nas salas de aula e renovação constante 

do ar.  

 

Vistoria: As salas visitadas dos blocos novos possuem sistema de abertura 

das janelas, permitindo a circulação do ar e renovação constante. Há 

algumas salas dos blocos antigos que não foi possível abrir as janelas.   

 

1.2.4 Quais salas dispõem de aparelhos de ar-condicionado com mecanismo de 

troca de ar com o ambiente externo, permitindo a renovação do ar?  

 

Vistoria: Não consta na porta de entrada ou na parede interna das salas 

de aula qualquer informação a respeito. A administração superior ficou 

de responder sobre o protocolo desta medida.  

 

1.2.5 Plano de limpeza dos espaços da sala de aula, pelo menos, entre uma aula e 

outra, de maneira superficial, e ao final do dia com limpeza terminal, tendo 

em vista a grande circulação de pessoas por esses espaços.  

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração 

superior ficou de responder sobre o protocolo desta medida, e como será 

operacionalizado, a partir do contingente de pessoal responsável pela 

limpeza dos espaços, considerando o número de turmas que contará com 

alunos matriculados.  

 

 

 

 

 

 



1.3 ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

   

1.3.1 Os laboratórios devem apresentar o dimensionamento do quantitativo máximo 

de pessoas que podem comportar, respeitando o distanciamento de 2m. A 

informação deve ser fixada na porta de acesso de cada espaço.  

 

Vistoria: Apesar da pessoa responsável pelo setor dos laboratórios ter 

afirmado, na reunião realizada com a Reitoria, que há um Protocolo de 

funcionamento para os laboratórios com o disciplinamento dos espaços, 

não foi observado em nenhum dos laboratórios do Campus qualquer 

indicativo de placas e demarcações quanto ao dimensionamento do 

quantitativo máximo de pessoas que cada espaço comporta, respeitando 

o distanciamento exigido no Plano, na porta de acesso.  

 

1.3.2 Os laboratórios utilizados para pesquisa devem ter uma sistemática de rotação 

para ter a mínima quantidade possível de pessoas dentro do seu espaço e evitar 

aglomerações.  

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração 

superior ficou de responder sobre o protocolo desta medida.  

 

1.3.3 No caso de laboratórios que realizam tanto ações de pesquisa quanto de 

ensino, os horários do rodízio de pesquisa não podem coincidir com os 

horários de aula. 

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração 

superior ficou de responder sobre o protocolo desta medida, e como será 

operacionalizado, considerando o número de turmas que contará com 

alunos matriculados.  

 

1.3.4 Devem disponibilizar álcool 70% ou pias distribuídas em seu espaço para 

limpeza das mãos.  

 

Muitos laboratórios contam com pias em seu espaço para limpeza das 

mãos. Porém há outros, que não contam com pias ou material de 

higienização. 

 

1.3.5 Plano de ventilação para as salas de aula ou de daquelas que permitam 

ventilação cruzada, com a circulação efetiva do ar e renovação constante do 

ar.  

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração 

superior ficou de responder sobre o protocolo desta medida.  

 

 

1.3.6 Plano de limpeza dos espaços das salas e locais de atendimento, pelo menos, 

entre um atendimento e outro, de maneira superficial, e ao final do dia com 



limpeza terminal, tendo em vista a grande circulação de pessoas por esses 

espaços.  

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração 

superior ficou de responder sobre o protocolo desta medida, e como será 

operacionalizado, a partir do contingente de pessoal responsável pela 

limpeza dos espaços, considerando o número de turmas que contará com 

alunos matriculados.  

 

 

1.4 ATENDIMENTO AO PÚBLICO REALIZADO PELAS CLÍNICAS-ESCOLAS 

  

1.4.1 Plano de cada serviço quanto a oferta de atendimentos à comunidade interna 

e externa, observando às medidas indicadas no plano de biossegurança para 

diminuição da quantidade de pessoas circulantes na Universidade.  

 

Vistoria: Em relação a Clínica Escola de Psicologia, o técnico responsável 

explicou o plano. Nas demais, como os responsáveis não estiveram 

presentes na reunião e não os localizamos no momento da visitação, não 

foi possível acessar tal informação. A administração superior ficou de 

responder sobre o protocolo desta medida.  

 

1.4.2 Organização dos espaços e quanto ao fluxo de circulação de pessoas na área 

da recepção e nas salas de atendimentos, de maneira a respeitar o 

distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas.  

 

Vistoria: Em relação a Clínica Escola de Psicologia, o técnico responsável 

nos explicou o plano. Nas demais, como os responsáveis não estiveram 

presentes na reunião e não os localizamos no momento da visitação, não 

foi possível acessar tal informação. A administração superior ficou de 

responder sobre o protocolo desta medida.  

 

1.4.3 Garantia dentro das salas dentro das clínicas de álcool 70% ou pias 

distribuídas em seu espaço para limpeza das mãos.  

 

Vistoria: Em relação a Clínica Escola de Psicologia, o técnico responsável 

nos explicou o plano. Nas demais, como os responsáveis não estiveram 

presentes na reunião e não os localizamos no momento da visitação, não 

foi possível acessar tal informação. A administração superior ficou de 

responder sobre o protocolo desta medida.  

 

 

 

 

 

 



1.4.4 Plano de limpeza dos espaços das salas e locais de atendimento, pelo menos, 

entre um atendimento e outro, de maneira superficial, e ao final do dia com 

limpeza terminal, tendo em vista a grande circulação de pessoas por esses 

espaços.  

 

Vistoria: Em relação a Clínica Escola de Psicologia, o técnico responsável 

nos explicou o plano. Nas demais, como os responsáveis não estiveram 

presentes na reunião e não os localizamos no momento da visitação, não 

foi possível acessar tal informação. A administração superior ficou de 

responder sobre o protocolo desta medida.  

 

1.4.5 Plano de ventilação para as salas de aula ou de daquelas que permitam 

ventilação cruzada, com a circulação efetiva do ar e renovação constante do 

ar. 

 

Vistoria: Em relação a Clínica Escola de Psicologia, o técnico responsável 

nos explicou o plano. Nas demais, como os responsáveis não estiveram 

presentes na reunião e não os localizamos no momento da visitação, não 

foi possível acessar tal informação. A administração superior ficou de 

responder sobre o protocolo desta medida.  

 

 

1.5 CUIDADO COM OS BANHEIROS 

 

1.5.1 Sinalizar proibição do uso dos banheiros para higienização de qualquer 

recipiente que sirva para colocar alimento ou água, bem como para escovar os 

dentes ou qualquer ato que precise remover a máscara para realizar.  

 

Vistoria: Não há qualquer sinalização a esse respeito em nenhum dos 

banheiros do Campus.  

 

1.5.2 Demarcar com guias físicos o distanciamento social necessário dentro do 

banheiro e em sua porta para o caso de ter fila.  

 

Vistoria: Não há qualquer sinalização a esse respeito em nenhum dos 

banheiros do Campus.  

 

1.5.3 Sinalizar com aviso na porta de quantas pessoas podem entrar no ambiente por 

vez.  

 

Vistoria: Não há qualquer sinalização a esse respeito em nenhum dos 

banheiros do Campus.  

 

 

 

 



1.5.4 Banheiros com apenas 1 cabine, quem estiver esperando para utilizar deverá 

esperar do lado de fora respeitando a demarcação de distanciamento no chão.  

 

Vistoria: Não há qualquer sinalização a esse respeito em nenhum dos 

banheiros do Campus.  

 

1.5.5 Banheiros com 2 cabines, uma será desativada para promover o 

distanciamento. Quem estiver na fila para uso deverá esperar do lado de fora 

respeitando a demarcação de distanciamento no chão. 

 

Vistoria: Não há qualquer sinalização a esse respeito em nenhum dos 

banheiros do Campus.  

 

 

1.5.6 Nos banheiros que possuem três ou quatro cabines, as cabines deverão 

funcionar cabine sim e cabine não para respeitar o distanciamento quando 

estiverem sendo usadas. Quem estiver na fila para uso deverá respeitar a 

demarcação de distanciamento. 

 

Vistoria: Não há qualquer sinalização a esse respeito em nenhum dos 

banheiros do Campus.  

 

1.5.7 Colocar no banheiro orientações para a limpeza do assento sanitário antes do 

uso e que a descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada.  

 

Vistoria: Não há qualquer sinalização a esse respeito em nenhum dos 

banheiros do Campus.  

 

1.5.8 Instalar “dispensers” com álcool 70%, sabão ou algum sanitizante que sirva 

para limpar as mãos, assim como, limpar superfícies como a do assento do 

sanitário.  

 

Vistoria: Poucos banheiros contam com dispensers.  

 

2. PROCEDIMENTOS DIANTE DE CASOS CONFIRMADOS 

 

2.1 Primeiro Comitê para analisar a situação de COVID-19 na Cidade de Parnaíba, a 

fim de avaliar o risco ao qual a comunidade acadêmica está sendo exposta e, a 

partir disso, definir em que fase e, consequentemente, que etapa a Universidade 

se encontra e se pode ou não avançar para a seguinte? 

 

Vistoria: como se trata de fluxos e protocolos específicos por setor e o fato 

destas informações não estarem sinalizadas no site da UFDPar, a 

administração superior ficou de responder sobre o protocolo desta medida. 

Na oportunidade indagamos inclusive sobre a periodicidade de reuniões e 

produção de documentos acerca da avaliação do momento atual de alta na 

taxa de transmissibilidade, com a positivação de casos e o impacto no sistema 



de saúde local. Ainda indagamos se o referido Comitê elaborou estudo sobre 

os dados entre os vacinados que compõe a comunidade acadêmica da UFDPar 

(docentes, técnicos e discente) para subsidiar suas decisões. 

 

2.2 Segundo Comitê sobre o qual o Plano faz referência, que é responsável por 

gerenciar dados de organização da instituição, além de listar os contatos de todas 

as pessoas, quando houver algum caso notificado como suspeito ou confirmado. 

E se existe definição de fluxo e rotina de comunicação e protocolos instaurados 

para notificação de casos suspeitos, detecção e confirmação de pessoa 

contaminada nos espaços da universidade, inclusive para orientar a comunidade 

acadêmica, professores, chefes de curso e responsáveis pelos demais setores da 

instituição?  

 

Vistoria: como se trata de fluxos e protocolos específicos por setor e o fato 

destas informações não estarem sinalizadas no site da UFDPar, a 

administração superior ficou de responder sobre o protocolo desta medida 

em termos da criação de protocolos, fluxos, rotinas, notificação, testagem, 

plano de suspenção das atividades, no caso de identificação de casos suspeitos 

e detecção de casos confirmados.  

 

2.3 Há um plano de testagem para COVID-19 previsto pela universidade para o 

retorno presencial das atividades?  

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração superior 

ficou de responder sobre o protocolo desta medida e capacidade de testagem, 

protocolo, fluxo, rotina para auxílio na tomada de decisão por parte do 

Comitê.  

 

3. DÚVIDAS E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DIVERSOS 

 

3.1 Quanto aos demais espaços que não foram sinalizados no Plano de Biossegurança 

da UFDPar, a exemplo das escadas, elevadores, auditórios, biblioteca, como serão 

disciplinados os acessos? 

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração superior 

ficou de responder sobre o protocolo desta medida. 

 

3.2 Será disponibilizada máscara N95 para comunidade acadêmica? 

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração superior 

ficou de responder sobre o protocolo desta medida. 

 

 

 

 



3.3 Como será o suporte social para a garantia da permanência dos estudantes com 

demanda social (residência, bolsa auxílio, alimentação, etc.)? 

 

Vistoria: A responsável pelos assuntos estudantis trouxe informações na 

reunião com a Reitoria acerca do recurso previsto para o setor. Há 19 

estudantes assistidos com auxílio residência no valor de R$ 600,00, por hora 

há 500 bolsas e o plano para 2022 é elevar para o número de 1.205 bolsas 

baseado no recurso de 2 milhões e 700 mil reais. Esse montante atenderá 38% 

do total de alunos da UFDPar. Serão lançados 3 novos editais para efetuar 

esses auxílios, porém, sem indicação de datas. Sobre o RU houve apenas 

sinalizações de unificação dos editais de licitação, mas não foi abordado sobre 

o preço da refeição a ser cobrado.  

  

3.4 A UFDPar realizou levantamento entre os docentes que possuem comorbidades 

ou fatores de risco para preservá-los diante da iminência do retorno das atividades 

presenciais? 

 

Vistoria: Não foi possível acessar tal informação. A administração superior 

ficou de responder sobre o protocolo desta medida. 

 

3.5 Levar ao Conselho Universitário pauta sobre medida de exigência de comprovante 

do cartão vacinal, conforme orienta Nota Técnica da SESAPI/DIVISA Nº 

002/2022, que dispõe sobre medidas preventivas de contenção à Covid-19 e outras 

síndromes respiratórias adotadas no retorno/continuidade de aulas presenciais 

para o ano letivo de 2022, em todos os níveis educacionais da rede pública e 

privada de ensino, no estado do Piauí, em seu art. 1º, item IV, que estabelece:  “No 

retorno/continuidade das aulas presenciais, a escola deve solicitar o comprovante 

de vacinação dos professores, trabalhadores e alunos (considerar a faixa etária que 

está sendo imunizada de acordo com o calendário do Programa Nacional de 

Imunização – PNI). Essa exigência poderá ser realizada apenas uma vez, desde 

que estejam com as doses mínimas comprovadas e que o estabelecimento tenha 

esse controle de quem já apresentou o cartão e está apto a adentrar ao 

estabelecimento”. 

 

A administração superior ficou de responder a esse respeito. 

 

4. Registro de Imagens dos setores da UFDPar para comprovação 

 

Anexo 

 

 

 

 



1. Registro dos acessos, corredores, elevadores 

 

 
 

 
 Exemplo de corredores que dão acesso às salas de aula e laboratórios sem 

sinalização, disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização 

de local para higienização das mãos.  

  

 



 

 

Exemplo de corredores que dão acesso às salas de aula e laboratórios sem sinalização, 

disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização de local para 

higienização das mãos. 



 
 

 
 

Exemplo de rampas e escadas que dão acesso aos blocos às salas de aula sem 

sinalização e disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas. 



 
 

 
Exemplo de acessos aos blocos de salas de aula ou das salas de professores sem 

sinalização, disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização 

de local para higienização das mãos. 

 



 
 

 
Exemplo de acessos aos blocos de salas de aula ou das salas de professores sem 

sinalização, disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização 

de local para higienização das mãos. 

 



 
 

 
Exemplo de acessos aos blocos de salas de aula ou das salas de professores sem 

sinalização, disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização 

de local para higienização das mãos. 

 

 



 

 
 

 

 
Exemplo de acessos aos blocos de salas de aula ou das salas de professores sem 

sinalização, disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização 

de local para higienização das mãos. 

 



 

 
Exemplo de acessos aos blocos de salas de aula ou das salas de professores sem 

sinalização, disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização 

de local para higienização das mãos. 

 

 



 

 

 
Exemplo de acessos aos blocos de salas de aula ou das salas de professores sem 

sinalização, disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas e disponibilização 

de local para higienização das mãos. 

 

 



 

 
Acesso ao bloco da Reitoria – um dos poucos locais com disponibilização para 

higienização das mãos, apesar de não contar com sinalização e disciplinamento 

de fluxo de circulação de pessoas.  

 

 



 

 
 

 
 

Acesso ao bloco ao lado da Reitoria e ao Prédio do Biotec – um dos poucos locais 

com disponibilização para higienização das mãos, apesar de não contar com 

sinalização e disciplinamento de fluxo de circulação de pessoas.  

  



2. Registro das salas de aulas 

 

 

Exemplo das portas de sala de aula sem indicativo da capacidade de alunos, em 

conformidade ao exigido no Plano de Biossegurança quanto ao distanciamento entre as 

carteiras. Ademais, não consta qualquer indicativo de quais salas dispõem de aparelhos de 

ar-condicionado com mecanismo de troca de ar com o ambiente externo, permitindo a 

renovação do ar. 



 

Exemplo das salas de aula sem qualquer organização que garanta o distanciamento de 2m 

entre as cadeiras, observando o indicativo de 4m² para cada aluno. Ademais não há qualquer 

demarcação de distanciamento no chão para que as carteiras sempre fiquem organizadas dessa 

maneira. 



 

Exemplo das salas de aula sem qualquer organização que garanta o distanciamento de 2m 

entre as cadeiras, observando o indicativo de 4m² para cada aluno. Ademais não há qualquer 

demarcação de distanciamento no chão para que as carteiras sempre fiquem organizadas dessa 

maneira. 



3. Registro dos banheiros 

 

 

 
Não há qualquer sinalização e aviso com as orientações nas portas dos banheiros 

como exigido no Plano de Biossegurança.  



 
 

Não há qualquer sinalização e aviso com as orientações nas portas dos banheiros 

como exigido no Plano de Biossegurança. 

  



4. Registro dos laboratórios (sem qualquer medida de sinalização e organização 

conforme estabelecido pelo Plano) 

 



 

















  

 

 


