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1.Introdução 

  O Grupo de Trabalho  de Infraestrutura e Biossegurança do Instituto de Letras, 
formalizado pela DTS no. 02, de 14 de junho de 2021, considerando as orientações 
do GT-COVID da UFF, o plano de contingência da UFF (6a versão)  e o Informe 
técnico do GT-COVID-19 da UFF (orientações para retorno controlado às atividades 
acadêmicas presenciais), apresenta o plano de contigência local do Instituto de 
Letras. 

O GT local tem trabalhado desde 2020, especialmente, na leitura e 
acompanhamento das orientações, estudos  e planos de contingência, para o 
enfrentamento da pandemia em decorrência da COVID-19. Em consonância com as 



orientações do GT-COVID  e do GT de Biossegurança  da UFF, nesse período, o 
grupo observou as instalações físicas da Unidade, orientou e sugeriu a compra de 
materiais de proteção individual, observou o andamento das atividades presenciais 
ocorridas no Instituto, fornecendo orientações sobre comportamentos e atitudes para 
prevenção e proteção contra o vírus, bem como  refletiu sobre estratégias para o 
retorno às atividades presenciais. 

A sexta versão do plano de contingência da UFF, disponível em 
www.uff.br/coronavirus e o Informe técnico do GT-COVID-19 da UFF (orientações 
para retorno controlado às atividades acadêmicas presenciais), de 06 de julho de 
2021 reafirma a necessidade de criação, divulgação e execução de planos de 
contigência locais com a previsão de medidas a serem adotadas, quando do retorno 
gradual e seguro das atividades presenciais nas instalações da UFF. Diante dessa 
necessidade, o GT local propõe este plano que deve ser discutido em todas as 
instâncias da comunidade acadêmica do Instituto de Letras e, posteriormente, 
aprovado no Colegiado de Unidade. 

2. Objetivos 

1. Dimensionar as necessidades específicas do Instituto de Letras em relação às 
atividades remotas e a realização de atividades presenciais não adaptáveis ao 
modo remoto; 

2. Sugerir estratégias de acompanhamento das atividades presenciais que já vêm 
ocorrendo no Instituto; 

3. Reafirmar orientações aos comportamentos e atitudes a serem adotados na 
realização de atividades presenciais nas instalações do Instituto de Letras; 

4. Recomendar que toda a comunidade acadêmica do Instituto de Letras esteja  
atenta às orientações de biossegurança divulgadas pelas autoridades 
sanitárias, especialmente, o Plano de Contingência da UFF (6a versão de 02 
de julho de 2021); 

5. Divulgar as proposições deste Plano junto à comunidade acadêmica do 
Instituto de Letras, de modo a promover uma ampla discussão sobre a 
continuidade das atividades  durante a pandemia causada pelo Coronavírus. 

 

3. Expectativa de retorno das atividades no Instituto de Letras  

3.1. Perfil das atividades no Instituto de Letras 

O Instituto de Letras da UFF tem procurado maneiras de se adaptar ao que, 
forçadamente, convencionou-se chamar de “novo normal”, devido ao contexto atual 
de pandemia. Para isso, tem desenvolvido praticamente todas as suas atividades – 
acadêmicas e administrativas – de maneira remota, de modo a não prejudicar sua 
comunidade no que diz respeito a interlocução e atendimento às suas necessidades. 



As aulas de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu têm ocorrido 
no sistema não-presencial, por meio de atividades assíncronas e síncronas, assim 
como as atividades desempenhadas pelas instâncias administrativas. Coordenações, 
Departamentos e Secretarias têm atendido ao público do Instituto de maneira virtual, 
através de seus endereços de email e websites, atendendo a solicitações e, inclusive, 
emitindo documentos e certificados digitalmente. Também em ambiente virtual têm 
acontecido normalmente reuniões, orientações e eventos, mantendo o Instituto ativo, 
o que favorece o melhor retorno possível, dentro das condições permitidas. As redes 
sociais do Instituto também têm exercido papel fundamental na divulgação das 
atividades desenvolvidas pelo corpo docente e discente. Por meio do projeto "Letras 
UFF online", o site do Instituto e canais nas redes sociais são alimentados pelos 
servidores técnico-administrativos, a partir dos materiais enviados pela comunidade 
acadêmica. Esse breve relato serve para demonstrar que o Instituto se mantém em 
constante movimento, ainda que à distância. 

De fato, há determinados serviços que exigem a presença nas dependências 
do Instituto, tais como limpeza e manutenção das instalações, recebimento de 
materiais e concursos públicos, mas a Direção trabalha para que isso se dê de 
maneira pontual, respeitando a todos os protocolos coletivos e individuais de saúde e 
a critérios como não pertencer a grupo de risco, ter recebido pelo menos uma dose 
de imunizante, residir mais proximamente ao Instituto, possuir meio de transporte 
próprio. 

Os fatos elencados acima demonstram que o Instituto tem trabalhado em todas 
as frentes para garantir seu bom funcionamento, mesmo nesse período excepcional. 
Todo trabalho tem como objetivo possibilitar o retorno presencial da forma mais 
segura possível para todos e a posição deste GT de Infraestrutura, devidamente 
representado pelos três segmentos do Instituto, é a de que esse retorno tem que se 
dar de forma gradual, progressiva e segura, respeitando todas as medidas de 
segurança. O GT local considera que a retomada das atividades presenciais deve ser 
condicionada à vacinação completa de no mínimo 70% da população e a consequente 
melhora do quadro epidemiológico. 

 

3.2.Eventos Presenciais  

 

Como expusemos, as atividades do IL têm sido realizadas de maneira remota; 
contudo, algumas atividades presenciais não adaptáveis ao modo remoto foram 
realizadas durante a pandemia. Nesse período, a Direção, Coordenadores e Chefes 
de Departamento foram ao IL para buscar documentos ou realizar atividades 
pontuais. Além disso, professores estiveram presencialmente no IL para retirada de 
materiais de pesquisa. Muitos técnicos administrativos comparecem ao IL para 



retirada de materiais de trabalho, para dar prosseguimento a processos físicos e 
demais atividades não adaptáveis ao modo remoto.  

Além disso, no período foram realizados concursos públicos para professor 
substituto e professor efetivo nas dependências do IL. O GT interno criou um protocolo 
de segurança contendo recomendações quanto à higienização pessoal e o 
distanciamento social. Esse protocolo também foi reproduzido em forma de cartaz, 
para ser fixado e divulgado nas atividades presenciais. 

Em relação ao concurso público para professor efetivo, realizou-se contato 
com a COSEAC, organizadora dos concursos, informando que  o Instituto de Letras 
disponibilizou materiais de higiene e cuidados pessoais. O GT recomendou que fosse 
dado um reforço nas equipes de limpeza nos dias de concursos, devido à pandemia 
da COVID 19. 

O Instituto de Letras está sendo aberto às terças e às sextas-feiras para 
atividades de limpeza, manutenção e recebimento de materiais. Recomendamos que 
os técnicos e professores agendem, na medida do possível, suas necessidades de 
atividades presenciais para esses dias, seguindo todos os protocolos de segurança.  

 

3.3. Perfil dos alunos  

 Com base nas pesquisas e levantamentos sobre as condições sociais dos 
alunos do curso de Letras, verificou-se que  a maior parte dos alunos não reside em 
Niterói. A grande maioria se desloca por meio de transporte público e vem de 
municípios vizinhos como Rio de Janeiro e São Gonçalo ou mais distantes como 
Itaboraí, Maricá, Magé e Rio Bonito. Além disso, aqueles que viviam em repúblicas 
retornaram às suas cidades de origem. Diante disso, o GT desaconselha a exposição 
dos alunos aos transportes públicos, por serem ambientes em que há alta chance de 
contaminação.  

 

3.4. Materiais de biossegurança e infraestrutura 

Como parte das ações administrativas preventivas visando às atividades presenciais 
no Instituto de Letras, adquirimos e disponibilizamos materiais de higiene e de 
cuidados pessoais, tais como: álcool gel e líquido 70%, cloro, sabonete líquido, 
máscaras cirúrgicas descartáveis e lixeiras com tampa e pedal. 

Foram adquiridos, também, tapetes sanitizantes para as portarias do Instituto, 
termômetros digitais para aferição de temperatura e controle de entrada, ventiladores 
de coluna para ventilação das salas e bebedouros industriais para utilização de copos 
e garrafinhas individuais. 



O IL colocou de divisórias de vidro nas secretarias do Instituto, como medida 
preventiva no atendimento ao público nas atividades presenciais. 
Houve reposição de ventiladores nas secretarias e salas, para serem utilizados na 
ventilação dos espaços, uma vez que o uso do ar refrigerado não será recomendado 
e as janelas deverão permanecer abertas para renovação do ar. 

4. Orientações e protocolos  

Com base na leitura do Plano de Contingência da UFF e demais documentos de 
biossegurança publicados pelas autoridades sanitárias, o GT indica as seguintes 
orientações a serem seguidas nas dependências do Instituto de Letras: 

● Use máscara facial durante a permanência nas dependências da UFF e 
do Instituto de Letras; 

● Lave as mãos ao chegar ao IL-UFF; 

● Respeite o distanciamento social; 

● Higienize as mãos todas as vezes que tocar em superfícies de uso 

coletivo (botões de elevador, maçanetas etc.); 

● Quando entrar em sala de aula, higienize o local destinado a seu uso 

(carteiras, mesas, cadeiras) utilizando material disponibilizado pelo IL-

UFF (borrifador com álcool 70% e toalhas de papel descartáveis); 

● Descarte corretamente o seu lixo, com atenção especial para as 

máscaras; 

● Evite o compartilhamento de objetos de uso pessoal (celulares, 

notebooks, canetas, lápis, etc.); 

● Higienize regularmente os  objetos ou equipamentos de uso frequente 

no trabalho, tais como: teclado, mouse, grampeadores, bancadas, 

mesas, telefones, etc.; 

● Observe o afastamento entre as mesas no setor de trabalho e estudo, 

respeitando a distância mínima de segurança de 1,5 m entre elas;  

● Siga a recomendação em relação à troca de máscaras faciais de tecido 

que deve ser realizada a cada três horas no máximo; 

● Utilize a ventilação natural com portas e janelas abertas nos ambientes 
de trabalho e estudo. 

  

 



5. ORIENTAÇÕES PARA RETORNO CONTROLADO ÀS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS PRESENCIAIS  

O retorno às atividades presenciais no Instituto de Letras será gradual e 
seguirá as diretrizes gerais da Universidade previstas no “Plano de contingência da 
UFF frente à pandemia da COVID-19”. 

O Instituto de Letras, desde o início da pandemia, vem desenvolvendo suas 
atividades acadêmicas e administrativas preferencialmente em modo remoto. O 
planejamento de ações escalonadas para o retorno gradual às atividades presenciais 
no Instituto seguirá as seguintes fases: 
 
  
Fase 0 
Algumas atividades não adaptáveis ao modo remoto, como recebimento de materiais, 
manutenção de equipamentos, manutenção e limpeza dos espaços, concursos 
públicos, entre outras, passaram a ser gradualmente realizadas em modo presencial, 
seguindo rigorosamente os protocolos gerais de biossegurança previstos pela 
Universidade e, especificamente, o protocolo citado no item 3 deste documento.  
 
Fase 1 
Para além das atividades abarcadas na fase 0, essa nova fase contemplará 

prioritariamente as atividades administrativas não adaptáveis ao modo remoto, como 

o encaminhamento de processos físicos, a colocação em funcionamento de 

equipamentos, o eventual atendimento ao público acadêmico e de prestadores de 

serviço. Além disso, está previsto o acesso, por agendamento prévio, de docentes a 

gabinetes, salas de estudo e laboratórios a fim de verificarem as condições em que 
se encontram equipamentos e materiais, bem como  para organizarem os espaços e 

verificarem necessidades a serem comunicadas à direção do Instituto.Para a 

implementação desta fase, é prevista a adaptação dos espaços das secretarias para 

que estejam em conformidade com práticas de segurança para os funcionários, como 

a instalação de divisórias transparentes para o atendimento seguro do público, rodízio 

de funcionários de modo a garantir o distanciamento social, garantia de espaços 

arejados, etc. 

 

Fase 2 

Retorno gradual de atividades acadêmicas prioritárias, como o uso de instalações e 

equipamentos essenciais para a condução de pesquisa acadêmica, assim como 

outras atividades a serem determinadas em conjunto com a comunidade do Instituto, 

a ser decidido em consonância com as diretrizes gerais de biossegurança da 

Universidade.  

 



Fase 3 

Retorno gradual de aulas presenciais, observando-se a viabilidade da implementação 
de critérios de segurança para a comunidade envolvida, de acordo com as diretrizes 
gerais de biossegurança da Universidade. Cumpre ressaltar que as atividades 
práticas de cursos de graduação (licenciatura) oferecidos pelo Instituto de Letras 
podem ser realizadas em formato remoto. Vale também a menção de que o Curso de 
Letras, em suas diversas habilitações, conta frequentemente com turmas amplas, 
com módulos de 50 alunos (ou mais), o que dificulta a implementação do 
distanciamento social, entre outras práticas de segurança, nas dependências do 
Instituto. Por conta do perfil de seus cursos, o Instituto entende que o retorno às aulas 
presenciais pode ser feito a partir do momento em que a Universidade entenda que 
os riscos envolvidos nessa escolha estejam minimizados.  

 

 

 

 

 


