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A Universidade Federal do Sul da Bahia informa aos candidatos, que em 

face à sensibilidade da conjuntura atual, em momento de Pandemia, recomenda-

se o NÃO acompanhamento das aulas didáticas por terceiros. Recomenda-se 

também somente a presença na sala de aula do candidato ministrante, da banca 

examinadora e, eventualmente, pessoal da comissão organizadora e da equipe 

de suporte. De igual importância, estabelece-se a OBRIGATORIEDADE do uso 

de máscaras pelos candidatos e terceiros na instituição, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato e terceiros a aquisição e utilização do 

equipamento de proteção individual. 

 

Recomenda-se, ainda: 

 

1. Não aglomerar; 

2. Obedecer ao distanciamento físico por no mínimo 1 metro; 

3. Higienizar as mãos com água e sabão após contato com objetos públicos 

de alto toque, como maçanetas; ou utilizar álcool gel para higienização, 

sempre que necessário; 

4. O não compartilhamento de objetos pessoais; 

5. A posse de objeto individual de hidratação, copo, garrafa ou outros (está 

vedada a utilização dos bebedouros de forma direta); 

6. A dispersão imediata após a atividade. 

 

A UFSB, prezando pelas boas práticas de biossegurança e pela saúde e bem-

estar de todos, informa: 

 

1. Será disponibilizado álcool em gel nos espaços de utilização comum e 

nas salas de aula; 

2. O ambiente permanecerá com as janelas e porta abertas para propiciar 

ventilação e circulação do ar; 

3. Todos os servidores estarão devidamente paramentados, com 

obrigatoriedade do uso de máscaras; 

4. Será obedecido o distanciamento físico pelos servidores; 

5. Serão disponibilizadas luvas de procedimentos descartáveis para a 

manipulação de equipamentos compartilhados, como microfone; 

6. Os microfones serão higienizados com álcool 70% e contarão com objeto 

de proteção descartável, substituído a cada manipulação. 
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