
Uso permanente e obrigatório de 
máscara por todas as pessoas em 
todos os espaços.

Lavagem de mãos (com água e 
sabão) frequentemente e sempre 
quando apresentar secreções ou 
sujidade visível.

Realizar fricção de mãos com álcool a 
70% por 30 segundos, frequentemen-
te, e quando houver contato com 
outras pessoas ou superfícies de uso 
comum.

Dispensadores de álcool a 70% 
devem estar disponíveis em todas as
instalações da Universidade.

Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca 
sem antes ter higienizado as mãos.

Evitar contato físico direto com as
pessoas.

Manter o ambiente arejado e com as
janelas e portas preferencialmente 
abertas.

Não ingerir alimentos dentro de salas
de aula, laboratórios e clínicas.

Objetos de uso pessoal e alimentos
não devem ser compartilhados.

Manter as portas de acesso interno 
abertas, de forma a evitar o manuseio 
repetido por várias pessoas.

Respeitar rigorosamente a sinalização 
indicativa de lotação dos ambientes.

Deve-se evitar sentar no chão, prin-
cipalmente em corredores, escadas e 
jardins.

O acesso de veículos ao estaciona-
mento será realizado com a apresen-
tação da carteira funcional ou estu-
dantil, sem contato físico com o ope-
rador da guarita.

Alunos, professores e funcionários 
técnico-administrativos devem, antes
de se deslocar à Universidade, ou a 
qualquer momento, responder o 
questionário do aplicativo “COVID-19 - 
Autoavaliação sobre seu estado de 
saúde atual”. Esse aplicativo é a porta 
de entrada para o sistema de Vigilân-
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cia Epidemiológica da PUC Minas, que 
tem como objetivo identificar oportu-
namente casos de COVID-19 com 
potencial de transmissão na comuni-
dade universitária e realizar as medi-
das de contenção. O aplicativo está 
disponível no PUC Mobile (para 
alunos e professores), no SGA (para 
alunos e professores) e na Intranet 
(para professores e funcionários téc-
nico-administrativos).

Já no início do semestre letivo, para 
poderem acessar normalmente o 
PUC Mobile/SGA, os estudantes 
devem seguir dois procedimentos:
assinar eletronicamente o Termo de 
ciência e responsabilidade para o 
retorno às atividades presenciais na 
PUC Minas e fazer a devida compro-
vação de vacinação contra o vírus da 
COVID-19.

Para mais informações sobre a COVI-
D-19, baixe o aplicativo “Coronavírus - 
SUS” nos endereços:
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Todos os presentes nas dependên-
cias da Universidade deverão perma-
necer de máscara em todos os espa-
ços fechados e abertos, exceto 
quando estiverem em momento de 
alimentação ou hidratação nos espa-
ços específicos.

Deverá ser utilizada máscara de 
tecido de, no mínimo, dupla camada 
ou máscara cirúrgica descartável ou 
máscara tipo PFF2 (N95). Cabe des-
tacar que a PFF2 (ou N95) é a másca-
ra mais segura contra a COVID-19, 
especialmente no momento epide-
miológico atual.

Verificar se a máscara está em boas 
condições de uso (limpa e sem rupturas).

Higienizar corretamente as mãos 
para colocar e retirar a máscara.

Cobrir a boca e o nariz com a máscara 
e, se necessário, amarrar ou manuse-

Utilização
da máscara

ar o elástico ao redor das orelhas com 
segurança para minimizar os espaços 
entre o rosto e a máscara.

Trocar a máscara (seja ela de tecido 
ou cirúrgica) a cada 4 horas ou antes, 
se necessário. Por isso, leve sempre 
consigo uma máscara reserva para 
troca. Essa substituição não é exigida 
com essa frequência para máscaras 
PFF2 ou N95.

Ao identificar um indivíduo sem más-
cara nos espaços externos, qualquer 
membro da comunidade universitária 
deve contatar a equipe de Segurança 
para que a pessoa receba a devida 
orientação.

Em espaços internos, ao identificar 
um indivíduo sem máscara contactar 
o professor ou colaborador para que 
a pessoa receba a devida orientação.
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Bloqueio temporário do modo de 
esguicho (bocais) dos bebedouros. A 
água sairá apenas pelas torneiras 
adequadas para o enchimento de 
copos e garrafas de uso pessoal.

O usuário não deve encostar a garra-
fa ou copo na torneira do bebedouro.

Recomenda-se higienizar as mãos 
antes e após o uso do bebedouro.

Bebedouros



Os elevadores devem operar prefe-
rencialmente para portadores de 
necessidades especiais e pessoas 
com dificuldade de locomoção, ou se 
necessário sempre respeitando a sua 
capacidade e carga total descrita na 
sinalização externa.

Utilizar preferencialmente as esca-
das, se for subir ou descer até 4 
andares, respeitando a sinalização.

Deve-se evitar tocar nos painéis 
internos da cabine, além da ação 
necessária para o acionamento do 
elevador.

Elevadores
e plataformas



Cada clínica deverá seguir o seu próprio 
protocolo de funcionamento, seguindo a 
legislação sanitária.

Clínicas

Priorizar a utilização de serviços online 
disponibilizados pela Universidade.

Dispensadores de álcool a 70% 
estão disponíveis na entrada desses 
ambientes.

Ambientes
de atendimento



Objetos de uso pessoal como garra-
fas, talheres, copos e outros não 
devem ser compartilhados.

A permanência na cantina ou refeitó-
rio deve ser somente o tempo neces-
sário para receber e consumir os 
alimentos e/ou bebidas.

As cantinas deverão seguir os Proto-
colos Municipais.      

Cantinas
e refeitórios



Para o Semestre 1/2022, todos os 
alunos da PUC Minas que possuem 
atividades acadêmicas presenciais 
(externas e/ou internas) deverão 
comprovar a vacinação contra o vírus 
da COVID-19.

O aluno deverá, no momento oportu-
no, comprovar que completou o ciclo 
vacinal. Esta comprovação será 
prestada pelo próprio aplicativo PUC 
Mobile, sendo que essa informação 
servirá para que o Comitê de Monito-
ramento tenha um mapeamento da 
cobertura vacinal do corpo discente 
da Universidade.

A autodeclaração de que o aluno foi 
imunizado deve ser acompanhada da 
devida certificação, com upload da 
foto do seu cartão de vacina contra a 
COVID-19 (cartão físico) ou a compro-
vação obtida no aplicativo Conecte-
SUS, sendo de sua responsabilidade a 
veracidade de tal informação.

Vacinação


