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PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA

Estamos prontos para receber
você com segurança.

VESTIBULAR
CONCURSO
DE BOLSAS
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PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO
VESTIBULAR CONCURSO DE BOLSAS

1. INTRODUÇÃO

2. ORIENTAÇÕES GERAIS

Considerando o cenário atual, provocado pela Covid-19, e considerando a realização do Vestibular 
Concurso de Bolsas presencialmente, a Universidade Católica de Brasília (UCB) apresenta o protocolo de 
biossegurança com o objetivo de normatizar a utilização de ambientes em que serão realizadas as ativida-
des, visando minimizar a exposição a patógenos, especialmente ao novo coronavírus. 

Com o objetivo de reduzir os riscos de contaminação no campus, a Católica adotou o reforço das medidas 
de limpeza e desinfecção de superfícies, salas e áreas onde serão realizadas as atividades do vestibular. 

Com intuito de intensificar as medidas de segurança e prevenção de todos os envolvidos nas atividades 
desempenhadas na aplicação do Vestibular Concurso de Bolsas, os educadores e candidatos a ingresso 
da Universidade Católica de Brasília (UCB), deverão cumprir os seguintes procedimentos de segurança 
gerais: 

O uso de máscara nas dependências da católica é obrigatório durante todo o período de permanência. 

Para acessar o campus da Instituição é obrigatória a aferição de temperatura. Só será permitida a entra-
da se a temperatura estiver abaixo de 37,8 °C. 

Visando sua segurança, não será permitida a aglomeração de pessoas nas dependências

Os candidatos e educadores presentes devem carregar consigo o mínimo de pertences pessoais e 
preferir sacolas plásticas. 

Recomenda-se, ainda, evitar tocar os olhos, nariz e boca. Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir a boca e 
nariz com cotovelos ou lenço de papel/tecido. 

2.1 CANDIDATOS

2.1 EDUCADORES
Utilização de máscara de proteção individual durante todo o turno de trabalho. 

Trocar a máscara se estiver úmida ou suja. 

Observar e questionar os candidatos a ingresso acerca de possíveis sintomas tosse, 
coriza, febre ou falta de ar. 

Manter a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas em todos 
os ambientes, internos e externos, ressalvadas as exceções em 
razão da especificidade da atividade ou para pessoas que 
dependam de acompanhamento ou cuidados especiais,
 tais como idosos e pessoas com deficiência. 

Conservar os ambientes ventilados. 

Zelar para que as recomendações sejam seguidas. 
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