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CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – (CAED-

UFMG) 

ATIVIDADES NÃO ADAPTÁVEIS AO MODO REMOTO 

PLANO DE RETORNO 

 

 

Este documento destina-se à retomada das atividades presenciais de gravações de 
videoaulas do estúdio do Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Ele foi construído com base nas orientações contidas no Plano para o retorno 
presencial na Universidade Federal de Minas Gerais, versão atualizada em 12 de dezembro de 
2021, e nas Diretrizes Adicionais contidas no Ofício Circular nº9/2021, da Pró-Reitoria de 
Recursos Humanos, datado de 20 de dezembro de 2021. 

Considerando a autorização para retorno das atividades presenciais na UFMG, de 
acordo com a Fase 3 do Plano de retorno, fica liberada a utilização do estúdio de gravação do 
CAED, a partir das observações e das orientações contidas neste texto.  

As atividades serão monitoradas e caso surja algum fator que comprometa a saúde e 
segurança da equipe, elas serão suspensas até segunda ordem. Assim, para o retorno às 
gravações de vídeo, serão observados os parâmetros e normas a seguir: 

 

• Será permitida a realização de gravação com agendamento prévio. 
• Indica-se o reforço das orientações em relação às práticas a serem adotadas pelos 

servidores, estudantes, colaboradores técnicos, profissionais terceirizados e 
visitantes, divulgadas por meio de vídeos ou folhetos informativos, disponíveis em 
locais estratégicos, de forma física e remota. Ver: 
https://ufmg.br/coronavirus/materiais-educativos-e-de-campanha; 

• Está autorizada a entrada e permanência de até 03 pessoas no estúdio, 
(consideradas as medidas do espaço, o distanciamento físico sempre que possível e 
a necessidade da presença de cada pessoa); 

• O álcool em gel, disponível no totem ou dispenser na entrada principal do CAED, 
deve ser utilizado por todas as pessoas que entrarem no espaço; 

• É recomendada a atenção para as informações contidas nos folhetos ilustrativos, 
que abordam a técnica correta de higienização das mãos, bem como indicação da 
localização de totens e pias; 
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• É preciso fazer a identificação das pessoas com registro em arquivo próprio (planilha 
eletrônica), constando de nome, telefone e e-mail para a população em geral, para 
garantir a rastreabilidade. Essa identificação poderá ser feita por meio do crachá 
(obrigatório para a comunidade interna da UFMG), e documento pessoal, para 
registro de entrada dos demais usuários nas instalações do CAED; 

• Os usuários devem aguardar a chamada na recepção do setor, utilizando as cadeiras 
e respeitando os 2 metros de distância entre elas;  

• É indicada a limpeza dos calçados no tapete com solução sanitizante, disponível na 
entrada principal do CAED; 

• A entrada nas instalações do CAED é permitida somente após colocação correta da 
máscara, ou seja, cobrindo totalmente o nariz, a boca e o queixo, e que não fique 
folgada no rosto, especialmente nas laterais. A máscara é de uso individual e não 
deve ser compartilhada;  

• Os usuários não devem utilizar a porta de emergência, que tem exclusivamente essa 
serventia; 

• A equipe de gravação do CAED deve utilizar a proteção facial (face shield) durante o 
atendimento; 

• As instalações do estúdio devem ser higienizadas antes e após cada sessão de 
gravação; 

• Deve-se evitar o compartilhamento de objetos pessoais como, por exemplo, canetas, 
lápis, calculadoras e celulares, entre outros.  

 

Observadas todas as orientações acima mencionadas e considerando a indicação da 
UFMG para o retorno presencial a partir de 10/01/2022, a reabertura para funcionamento do 
estúdio de gravação do CAED fica autorizada a partir do dia 17/01/2022, sendo necessária a 
programação prévia das atividades. 

Durante o período de duas semanas de funcionamento será feito o monitoramento do 
setor e, caso seja detectada alguma não conformidade, as orientações serão atualizadas. 

Contamos com a colaboração de todos! 

 

 

Diretoria do CAED 
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