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Com o objetivo de garantir um acesso seguro às dependências 
do Campus Blumenau da UFSC, a Direção Geral e a Direção 
Administrativa elaboraram alguns procedimentos para quem 
necessita desempenhar alguma atividade presencialmente neste 
período de pandemia da Covid-19.

A publicação da Portaria Normativa 001/2020/BNU, a qual sintetiza as 
orientações, foi realizada no dia 27 de agosto de 2020, com vigência a 
partir de 31 de agosto de 2020.

Neste manual vamos sintetizar as principais regras de acesso para 
servidores e estudantes.

A vida acadêmica em fases
Enquanto persistir a pandemia de Covid-19, as atividades da Universidade Federal de Santa Catarina serão 
organizadas em três fases, que podem ser reversíveis em função de um conjunto de indicadores epidemiológicos.

Clique aqui ou na imagem para saber mais.

https://arquivos.ufsc.br/f/4976fdc076614a0996d2/
https://coronavirus.ufsc.br/a-vida-universitaria-em-tres-fases/
https://coronavirus.ufsc.br/a-vida-universitaria-em-tres-fases/


Retomar o ensino, agora de forma não presencial, com 
todos os desafios que isso representa. Garantir acesso 
a computadores e à Internet para que os estudantes 
possam ter de volta suas aulas. Capacitar um corpo 
docente de mais de 2500 pessoas, e um corpo técnico-
administrativo de mais de 3 mil homens e mulheres 
para aprender a trabalhar exclusivamente pela internet. 
Comprometer-se com a segurança e preservação da vida 
de mais de 40 mil pessoas, e de toda a sociedade. Cuidar 
da família, de nós mesmos, da saúde física e mental.

Esses são alguns dos desafios que a UFSC e as pessoas 
que formam essa comunidade vem enfrentando desde 
março, quando, preventivamente, a Administração 
Central decidiu suspender as atividades de ensino e 

trabalho presenciais. Como lidar? Como planejar? 
Como agir frente aos desafios de uma pandemia cujas 
proporções se comparam apenas ao que o mundo viveu 
100 anos atrás?

Desde o primeiro dia foram muitas perguntas e respostas 
que se faziam necessárias. À medida que foi possível, 
a UFSC foi tentando responder essas perguntas, 
democraticamente trabalhar nessas respostas. Agora, 
entendemos, é o momento de focar nos próximos 
passos.

A Agência de Comunicação (Agecom) da UFSC, 
em conjunto com o Subcomitê de Comunicação de 
Combate à Pandemia de Covid-19, desenvolveu a 

campanha UFSC: com ciência, pela vida para marcar 
este momento que estamos vivendo.

A campanha é baseada nos conceitos de cuidado e 
respeito, presentes no relatório final do Comitê de 
Combate à Pandemia do Covid-19 na UFSC, como 
prerrogativas fundamentais ao plano de retomada de 
atividades da Universidade.

De março até agora, trabalhamos com medidas de 
isolamento, prevenção e contenção da doença. Agora 
com o plano de retomada das atividades, a UFSC ganha 
um novo recomeço, e essa mudança se vê refletida na 
comunicação visual.

Clique aqui ou na imagem para assistir ao vídeo

https://noticias.ufsc.br/2020/08/ufsc-com-ciencia-pela-vida/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/ufsc-com-ciencia-pela-vida/
https://youtu.be/zLlyVDklIwY
https://youtu.be/zLlyVDklIwY
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Em consonância com a vigência 
da Fase 01 na vida universitária, 
prevista pelo relatório de retomada 
das atividades do Comitê de 

Combate à Pandemia da Covid-19 

da UFSC, discentes de graduação e 
pós-graduação poderão utilizar os 
laboratórios do Campus Blumenau, 
exclusivamente, para a realização de 
pesquisas e atividades de caráter 

inadiável, urgentes ou que 

envolvam ações para o combate à 

pandemia da Covid-19.

O acesso e permanência nesses 
locais deverão ser autorizados 
e é obrigatória a utilização de 
equipamentos de proteção 
individual.
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https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/
https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/
https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/


Saiba como solicitar seu acesso

Clique no ícone para 
baixar a solicitação 
de uso do espaço

Clique no ícone para 
baixar a declaração 
de acesso ao Campus
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http://guiadoestudante.paginas.ufsc.br/files/2020/08/Covid-19_Estudantes_SOLICITA%25C3%2587%25C3%2583O-DE-ACESSO-AO-CAMPUS-BLUMENAU.docx
https://guiadoestudante.blumenau.ufsc.br/covid-19_estudantes_solicitacao-de-acesso-ao-campus-blumenau_novo/
http://servidoresbnu.paginas.ufsc.br/files/2017/07/Declara%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-Compromisso_acesso-ao-Campus_edit%25C3%25A1vel.docx
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Em consonância com a vigência da 
Fase 01 na vida universitária, prevista 
pelo relatório de retomada das 
atividades do Comitê de Combate 

à Pandemia da Covid-19 da UFSC, 
os docentes poderão utilizar os 
laboratórios do Campus Blumenau, 
exclusivamente, para a realização de 
pesquisas e atividades pedagógicas 

de caráter inadiável, urgentes 

ou que envolvam ações para o 

combate à pandemia da Covid-19.

O acesso e permanência nesses locais 
deverão ser autorizados pela chefia 
imediata e é obrigatória a utilização 
de equipamentos de proteção 
individual.
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https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/
https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/


Saiba como solicitar seu acesso

Clique no ícone para 
baixar a declaração 
de acesso ao Campus

Clique no ícone para 
acessar o sistema de 
reservas de salas do 
Campus
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http://servidoresbnu.paginas.ufsc.br/files/2017/07/Declara%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-Compromisso_acesso-ao-Campus_edit%25C3%25A1vel.docx
https://adm.blumenau.ufsc.br/salas/
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Em consonância com a vigência 
da Fase 01 na vida universitária, 
prevista pelo relatório de retomada 
das atividades do Comitê de 

Combate à Pandemia da Covid-19 

da UFSC, os técnico-administrativos 
poderão acessar os blocos do Campus 
Blumenau, exclusivamente, para a 
realização de atividades de caráter 

inadiável, urgentes ou que 

envolvam ações para o combate à 

pandemia da Covid-19.

O acesso e permanência nesses locais 
deverão ser autorizados pela chefia 
imediata e é obrigatória a utilização 
de equipamentos de proteção 
individual.
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https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/
https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/
https://coronavirus.ufsc.br/comite-de-combate-a-pandemia-do-covid-19/


Saiba como solicitar seu acesso

Clique no ícone para 
baixar a declaração 
de acesso ao Campus

Clique no ícone para 
acessar o sistema de 
reservas de salas do 
Campus
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http://servidoresbnu.paginas.ufsc.br/files/2017/07/Declara%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-Compromisso_acesso-ao-Campus_edit%25C3%25A1vel.docx
https://adm.blumenau.ufsc.br/salas/
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São considerados contatos suspeitos ou de risco:

  Contato físico direto (como abraço, aperto de mãos, etc.) com pessoa com caso 
confirmado;

  Contato direto desprotegido (sem máscara e/ou luvas) com secreções (gotículas de 
tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham 
secreções) com pessoa com caso confirmado;

   Contato frente a frente (sem máscara) com pessoa contaminada
ou permanência em ambiente fechado a uma distância inferior a 
1 (um) metro da pessoa com COVID-19, por período igual ou maior 
a 15 (quinze) minutos.

As pessoas relacionadas que tiverem contato com o (a) colega 
diagnosticado com COVID-19 conforme as características acima, mesmo 
que assintomáticas, deverão ficar em isolamento 
de, no mínimo, 7 (sete) dias.

(Orientações: PRODEGESP/UFSC)

Atenção chefias

Após ter conhecimento de caso suspeito ou confirmado de COVID-19, de servidor ou funcionário terceirizado que 
esteja realizando trabalho presencial na Universidade, a chefia do setor deverá comunicar a situação ao gestor da 

respectiva unidade, providenciar o isolamento do local de trabalho da pessoa até que seja providenciada a 

limpeza do local. Após a realização da limpeza as atividades podem ser retomadas no local.

A chefia imediata deve encaminhar e-mail para coronavirus.das@contato.ufsc.br listando o nome, telefone e 
e-mail dos servidores ou funcionários terceirizados que tiveram contato suspeito ou de risco, para acompanhamento 
pela Medicina do Trabalho da UFSC. 
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Procedimentos gerais de acesso ao Campus

Para todos os usuários, serão realizadas as seguintes etapas antes da liberação do acesso:

• Na chegada a UFSC, será observado se o usuário/interessado faz uso de máscara de proteção facial.

• Será verificado e confirmado o agendamento do espaço físico para o usuário/interessado no sistema de salas.

• Poderão ser realizadas aferições de temperatura corporal por termômetro digital no acesso de entrada das 
infraestruturas da UFSC - Campus Blumenau, sendo vedada a entrada quando aferido a temperatura igual ou 
superior a 37,5ºC.

• O usuário/interessado ao acessar as edificações, deve entregar às recepcionistas ou a vigilância a Declaração de 
Compromisso impressa, preenchida e assinada ou, no caso de não ser possível a impressão, poderá ser assinada 
a via disponível na recepção.

• Após estes procedimentos, o usuário/interessado será liberado para entrar na infraestrutura e fazer uso do 
espaço físico reservado para si.
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blumenau.ufsc.br
direcao.blumenau@contato.ufsc.br

+55 48 3721-3393

coronavirus.ufsc.br

https://noticias.ufsc.br/2020/08/ufsc-com-ciencia-pela-vida/

