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RESOLUÇÃO DO (A) CONSELHO DO INSTITUTO DE FÍSICA Nº 008/2021

  
Dispõe sobre as condições de acesso, uso e permanência dos
espaços �sicos do Ins�tuto de Física enquanto perdurar a
pandemia da Covid-19.

O Conselho do Ins�tuto de Física considerando:

i. o Regimento Geral da Universidade de Brasília, em seus ar�gos 23, 24 e 25 que dispõe sobre as atribuições da Unidades Acadêmicas e de seus Conselhos;

ii. a resolução CEPE 123/2021 que dispõe sobre a progressão para Etapa 2 da retomada de a�vidades da UnB;

iii. a resolução CAD 051/2021 que dispõe sobre o retorno gradual ao trabalho presencial, em par�cular ao ar�go 13 § 3º;

iv. o Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e controle da Covid-19 na UnB;

v. o Plano de Con�ngência para Retomada das A�vidades Presenciais no Ins�tuto de Física;

RESOLVE:

Art. 1º Disciplinar as regras para acesso, u�lização e permanência nos espaços �sicos do Ins�tuto de Física (IF) da Universidade de Brasília (UnB), para fins
administra�vos, técnicos e acadêmicos, pelo tempo que durar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da COVID-19.

Art. 2º. São considerados espaços �sicos do IF os locais do ICC, lado B, compreendidos entre a viga 363 e 393 no mezanino, 252 e 429 no andar térreo e 240
e 381 no subsolo, que compreendam salas de aula e de programas, gabinetes de professores, laboratórios de pesquisa, ensino e extensão, áreas
administra�vas e auditórios.

Art. 3º. O ingresso e a permanência nas dependências e nos ambientes �sicos do Ins�tuto de Física da Universidade de Brasília ficam condicionados ao
rígido cumprimento das medidas de segurança e prevenção ao contágio da COVID-19 detalhadas nesta resolução, além das seguintes regras gerais:

I - É obrigatória a u�lização adequada de máscaras para ingresso e permanência nas dependências do IF. Recomenda-se fortemente o uso de máscaras
cirúrgicas duplas, N95 ou PFF2;

II – É obrigatória a vacinação completa contra Covid-19 para ingresso, uso e permanência nas dependências do IF/UnB;

III – A entrada em salas, laboratórios, espaços administra�vos e auditórios serão autorizadas mediante apresentação de documentação que comprove a
vacinação completa.

Boletim de Atos Oficiais da UnB em 01/12/2021 
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§ 1º: As pessoas que não puderem se vacinar por questão de saúde, nos casos es�pulados no Capítulo 4 do Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação Contra a COVID-19 do Ministério da Saúde do Brasil, poderão solicitar, mediante apresentação de atestado médico, a dispensa de apresentação
de cer�ficado de vacinação contra a COVID-19.

§ 2º: Cada docente e servidor do Ins�tuto de Física é responsável por zelar pelas normas desta Resolução.

Art. 4º. Durante o período de permanência no Ins�tuto de Física, todos deverão, além do previsto nos incisos I a III do art. 3º, seguir as seguintes medidas
preven�vas:

I - higienizar as mãos antes e depois do manuseio de materiais e equipamentos de uso cole�vo;

II - não compar�lhar objetos de uso pessoal;

III - evitar aglomeração nas dependências das copas e banheiros;

IV - manter o distanciamento �sico mínimo de 1,5 m (um metro e meio) durante a u�lização dos ambientes e equipamentos cole�vos;

V - lavar as mãos antes e depois de se alimentar;

VI - acessar as copas somente por necessidade específica, sob o controle da copeira, de forma individual e pelo tempo minimamente necessário.

Seção I – Sobre o Atendimento ao público:

Art. 5º. Nas secretarias e espaços administra�vos que possuam atendimento ao público, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

I - sinalização no piso para demarcação e organização de filas e afixação de cartazes indicando a necessidade da manutenção do distanciamento �sico
mínimo de 1,5 m (um metro e meio);

II - disponibilização de álcool em gel 70% para os usuários nesses locais;

III - o usuário externo deverá ser atendido preferencialmente no guichê, devendo o eventual e indispensável acesso interno às dependências do IF ser
precedido de expressa autorização da área que receberá o visitante.

Seção II – Sobre eventos e reuniões presenciais:

Art. 6º. As reuniões serão realizadas, preferencialmente, por videoconferência ou videochamada.

Parágrafo único: Em casos estritamente necessários e enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da COVID-19,
declarada pelo Ministério da Saúde, os eventos e reuniões presenciais com mais de 10 (dez) par�cipantes devem ser solicitados com uma antecedência
mínima de 7 (sete) dias e aprovados pela Direção da unidade.

Art. 7º. As seguintes medidas devem ser obrigatoriamente observadas quando da realização de eventos e reuniões presenciais:

I - registro do nome dos par�cipantes, para rastreamento caso haja alguma suspeita de infecção;

II - disponibilização de álcool em gel 70% para todos os par�cipantes;

III - distanciamento �sico mínimo de 1,5 m (um metro e meio), mantendo-se as cadeiras separadas;



01/12/21, 11:53 SEI/UnB - 7455074 - Resolução

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8327497&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001613&infra_hash=e25a30d45… 3/4

IV - sempre que possível, o local da reunião deverá u�lizar a ven�lação natural, mantendo-se janelas e portas abertas, a fim de garan�r a circulação natural
do ar;

V - o responsável pelo agendamento da reunião deverá providenciar, junto à Secretaria do IF, a abertura de chamado para limpeza e higienização da sala, ao
final de cada reunião.

Seção III – Sobre espaços de uso cole�vo

Art. 8º. Enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública decorrente da Covid-19, os espaços de uso cole�vo do IF tais como auditório, laboratórios, halls
de entrada, salas de reuniões, banheiros, copas e outros semelhantes, deverão ser u�lizados respeitando-se o distanciamento �sico entre os presentes e as
medidas prote�vas de higienização individuais e cole�vas, com o estabelecimento de quan�dade máxima de pessoas circulando simultaneamente nos
ambientes, bem como o posicionamento ideal do mobiliário instalado nesses ambientes.

Parágrafo único. Deverão ser afixados cartazes em locais de fácil visualização, contendo a informação da quan�dade máxima de pessoas permi�da por vez
nos espaços de uso cole�vo.

Art. 9º. O acesso e a permanência aos Laboratórios de Ensino do IF, compreendendo o Módulo 09, Laboratórios de Física 1 e 2 (lados A e B e Interlab) são
norteados pelas diretrizes estabelecidas nesta resolução e no Plano de Con�ngência deste Ins�tuto, observando-se os requisitos abaixo:

I. Apresentação, nas primeiras semanas de aula, do comprovante de vacinação completa contra Covid-19 há mais de 15 dias, emi�do pelo aplica�vo
ConecteSUS. Sem este comprovante, a entrada será proibida;

II. Permanência no espaço exclusivamente durante a realização de sua aula, quando lhe couber par�cipação presencial e não remota, conforme explicado
no Plano de Ensino da disciplina e elucidado pelo docente no primeiro dia de aula;

III. Caso seja estritamente necessário usar o espaço em outro momento que não durante sua aula, proceder ao agendamento junto ao técnico do
laboratório para verificação dos horários disponíveis, caso existam, e da lotação máxima do espaço;

IV. Observação da lotação máxima de cada espaço, afixada em local visível;

V. Não consumir bebidas ou alimentos nos Laboratórios.

Art. 10. Os Laboratórios de pesquisa poderão ser usados mediante autorização dos professores responsáveis pelo espaço, obedecendo a lotação máxima e o
distanciamento social.

Art. 11. As salas des�nadas aos programas de formação e extensão, tais como PET, PIBID, Residência Pedagógica e Experimentoteca poderão ser u�lizadas,
mediante autorização dos tutores/coordenadores dos programas, de forma exclusiva pelos par�cipantes dos programas de formação, obedecendo a lotação
máxima e o distanciamento social.

Art. 12. O auditório do IF poderá ser u�lizado para os fins descritos abaixo, mediante autorização de pedido de uso enviado à direção do IF com
antecedência mínima de 07 (sete) dias.

§ 1º: Bancas de trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado e concurso de professores poderão ser autorizadas, desde que observadas as regras
de segurança sanitárias;
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§ 2º: Em todos os eventos presenciais deverão ser indicados, no mobiliário, os locais a serem u�lizados haja vista o distanciamento mínimo de 1,5 m (um
metro e meio).

Parágrafo único: Aulas, testes e provas são vedados neste espaço enquanto perdurar o período de emergência sanitária.

Seção IV - Disposições Finais

Art. 13. Casos omissos que envolvam docentes e funcionários técnico-administra�vos serão tratados pelo Conselho do IF.

Art. 14. Casos omissos que envolvam estudantes regularmente matriculados nas disciplinas ofertadas pelo Ins�tuto de Física serão tratados pelos Colegiado
de Cursos de Graduação e Extensão (CCGE) e Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação (CCPG) do IF.

Art. 15. Esta resolução vigorará enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da COVID-19, declarada pelo
Ministério da Saúde.

                                                                                                                                                        Brasília, 29 de novembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fa�ma Rodrigues Makiuchi, Presidente do Conselho do Ins�tuto de Física, em 01/12/2021, às 11:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7455074 e o código CRC 2AADD634.
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