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1.1. Preâmbulo  

Este documento apresenta a terceira versão do Plano de Contingência do Instituto de 

Química da Universidade de Brasília (IQ/UnB), conforme aprovado pelo Conselho da 

Unidade em sua 308a reunião ordinária (ampliada) ocorrida no dia 05 de abril de 2022. Esta 

versão, com restrições bem menores em relação às duas primeiras, traz diretrizes gerais 

para o funcionamento do Instituto durante a Fase 3 do Plano de Retomada da UnB*. O Plano, 

estará publicado no site do Instituto (http://iq.unb.br/). 

*Plano Geral de Retomada das Atividades na Universidade de Brasília”, elaborado pelo 

Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação (CCAR), (disponível em 

https://www.unb.br/images/Documentos/Retomada/v4-2021.pdf). 

 

1.2. Considerações preliminares 

É oportuno mencionar que, em se tratando de segurança frente aos riscos de contaminação 

com o Coronavírus, o prédio do IQ/UnB apresenta ótimas condições para seus usuários, 

pois é amplo, extremamente arejado e muito iluminado pela luz solar, conforme mostram as 

fotos 1.2a e 1.2b abaixo. Além disso, não existe qualquer dependência em subsolo e a 

ventilação natural é possível em todos os laboratórios e secretarias. Além disso, é válido 

destacar que todas as janelas do prédio passaram por recente revisão e se encontram em 

bom estado de funcionamento.  

 
1.3 Acesso 
 
O acesso às dependências do IQ (prédio principal, Laboratório de Ensino de Tecnologia e 

Engenharia Química – LETEQ – e Laboratório de Tecnologia da Borracha – Tecbor) somente 

será permitido mediante apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19, 

conforme regulamentado pelo Conselho de Administração da UnB. 

O acesso ao prédio principal do IQ será realizado exclusivamente pela entrada principal 

(Foto 2.1a), voltada para o estacionamento do prédio. Nela, haverá tapete sanitizante para 

higienização dos calçados e será disponibilizado álcool gel para higienização das mãos. A 

portaria próxima do almoxarifado poderá ser utilizada apenas em casos excepcionais, como, 

por exemplo, a descarga de gases criogênicos para a Central Analítica do Instituto. 



  

 

 

Fotos 1.2a e 1.2b. Interior do prédio do IQ. 

 

Toda pessoa, para ingressar no prédio principal do IQ, deverá identificar-se junto ao agente 

de portaria apresentando crachá funcional, identificação estudantil ou outro documento 

oficial de identificação com foto e terá sua temperatura aferida. Caso a temperatura estiver 

acima de 37,8 °C, a pessoa terá o acesso ao prédio impedido e será orientada a procurar 

assistência médica.  

 



 

Foto 2.1a. Entrada principal do IQ. 
  
 

1.4. Circulação e permanência nas dependências do IQ 

Todos aqueles que ingressarem no prédio do IQ durante o período em que perdure o estado 

de pandemia, independente do ambiente em que estejam, deverão obedecer as seguintes 

normas básicas de segurança:  

 

Em toda extensão do prédio do IQ foram distribuídos, em locais de fácil acesso e 

visualização, dispensers de álcool gel para higienização das mãos.  

- utilizar, durante todo o tempo, máscara facial cobrindo a boca e o 

nariz (de preferência, máscaras PFF2 ou similares); 

- manter distanciamento mínimo de 1 m, quando possível; 

- higienizar constantemente as mãos. 



Recomenda-se que, sempre que possível, os ambientes sejam mantidos com ventilação 

natural, com portas e janelas abertas. 

Os auditórios do IQ - Auditório Lauro Morhy (BT 101/1) e Auditório Azul (AT 110/20) -  

possuem ventilação natural bastante precária. Dessa forma, sua ocupação ficará restrita a 

atividades de grande interesse do IQ ou da Administração Central da UnB, com ocupação 

máxima que não ultrapasse 40% da capacidade total. 

Os coordenadores (de cursos de graduação, programas de pós-graduação, laboratórios de 

ensino e pesquisa, etc) podem adotar medidas específicas que julgarem necessárias para 

assegurar a segurança dos usuários dos espaços pelos quais são responsáveis. 

Solicita-se que professores e servidores técnico-administrativos do IQ continuem levando 

suas demandas às secretarias do Instituto (executiva, administrativa, de graduação e de 

pós-graduação), sempre que possível, por via remota (e-mail, telefone, whatsapp, etc), de 

forma a reduzir o fluxo de atendimento físico nestes espaços.     

Os Coordenadores e a Direção do IQ devem ser imediatamente comunicados após a ciência 

de caso positivo de Covid-19. 

 

1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Direção do IQ agradece a todos aqueles que contribuíram para a elaboração das 

diferentes versões do Plano de Contingência do IQ, especialmente: os membros das 

três comissões (CAdm, CLEns, CLPesq) responsáveis pela elaboração da minuta da 

primeira versão do Plano; os membros do Conselho do IQ, que discutiram 

minuciosamente cada Minuta apresentada, em suas diferentes versões, e que 

propuseram os ajustes pertinentes; os membros de nossa comunidade acadêmica 

(discentes, servidores técnico-administrativos e docentes) que também participaram 

das discussões nas reuniões ampliadas do Conselho.  

A prova maior do sucesso das versões anteriores do Plano de Contingência do IQ foi 

que, passados tantos momentos difíceis da pandemia, não tivemos nenhum surto de 

contaminação no Instituto.  

Com esta nova versão do Plano, estamos dando um grande passo no sentido de 

voltarmos ao funcionamento normal do IQ. Entretanto, cuidados ainda são necessários 

e, dessa forma, conclamamos a toda comunidade do IQ para que continue trabalhando 

com a devida responsabilidade.       


