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1. Introdução 

Este plano foi elaborado em consonância com o Plano de Retorno proposto pela 

UNICAMP e estabelece diretrizes para permitir o retorno seguro de professores, 

alunos e funcionários às atividades presenciais na FEA/UNICAMP.  

O Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais na FEA estabelece diretrizes 

para os setores administrativo e de suporte e para elaboração do plano de retorno das 

atividades de pesquisa, uma vez que a unidade estabeleceu previamente que as 

atividades de ensino (graduação, pós-graduação e extensão) serão mantidas de forma 

remota no primeiro e segundo semestre de 2020, incluindo as avaliações. 

O cronograma estabelecido por este plano, com data de início ainda por definir, pode 

ser alterado a qualquer momento, por resoluções gerais da UNICAMP, a depender do 

quadro da epidemia do COVID-19.  

As numerações das fases e períodos deste plano correspondem àquelas adotadas no 

Plano de Retorno da UNICAMP que, conforme já explicitado, diz respeito ao retorno 

gradual de servidores responsáveis pelas atividades técnico-administrativas e de 

suporte, e de pessoas envolvidas com as atividades de pesquisa, que incluem 

professores, técnicos de laboratórios, alunos de mestrado, doutorado e iniciação 

científica, pós-doutores e pesquisadores colaboradores, conforme apresentado na 

Tabela 1.  

O retorno gradual às atividades presenciais na FEA, em consonância com as taxas de 

retorno sugeridas no Plano de Retorno da UNICAMP para cada fase e período, 

garante maior segurança a professores, pesquisadores, alunos e funcionários, além de 

viabilizar o uso do Restaurante Universitário, do transporte fretado e do transporte no 

Campus, uma vez que o aumento desses serviços será proporcional à taxa de 

ocupação do Campus.  

No que diz respeito ao programa de testagem para COVID-19, a FEA seguirá o 

programa estabelecido pela UNICAMP, e não adotará nenhuma ação adicional além 

das estabelecidas pela universidade como um todo.  

 

2. Descrição das atividades das diferentes FASES conforme Tabela 1.  

2.1 FASE 0 – Adequações preliminares  

O objetivo da FASE 0 é preparar a FEA para o retorno gradual às atividades 

presenciais. As tarefas desta fase foram divididas em três atividades especificas: 
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adequação de espaços físicos, comunicação com a comunidade da FEA e compras de 

materiais necessários às adequações.   

Adequação de espaços  

1. Definição da capacidade máxima de ocupação de cada ambiente, com base no 

estabelecido para cada fase no Plano de Retorno Gradual às Atividades 

Presenciais na FEA;  

2. Avaliação da ventilação de espaços físicos com o objetivo de manter, sempre 

que possível, os ambientes arejados e ventilados, com portas abertas ao longo 

do dia, evitando uso de ar condicionado; 

3. Adequação de banheiros e estabelecimento de protocolos de higienização 

diária dos banheiros e demais ambientes (laboratórios, áreas comuns, etc.);  

4. Definição de pontos para instalação de dispensadores de álcool gel 70% na 

FEA; 

5. Eliminação temporária de bebedouros de pressão;  

6. Definição e adequação de espaços para refeições, quando possível.  

Comunicação 

1. Desenvolvimento de campanhas internas remotas de conscientização e 

responsabilidade individual e coletiva acerca dos hábitos de higiene pessoal e 

assepsia;  

2. Elaboração e fixação de cartazes de orientação; 

3. Orientação sobre higienização do mobiliário e de outros itens do local de 

trabalho individual (mesas, cadeiras, computadores, equipamentos, etc.), que 

deverá ser realizada pelo próprio usuário pelo menos duas vezes por dia com 

álcool 70%;  

4. Orientações sobre usos de bebedouros.  

 Compras 

1. Aquisição de dispensadores de álcool gel 70% para as diferentes áreas da 

FEA; 

2. Aquisição de materiais necessários às adequações de espaços (divisórias, 

tapetes anti-COVID-19 com moldura que impede o vazamento de líquidos, 

sabonete líquido, etc.);  

3. A aquisição de máscaras devidamente especificadas (descartáveis e/ou 

laváveis), luvas de tamanhos variados, álcool 70% e álcool gel 70% aguardará 

determinação da UNICAMP quanto à compra coletiva e/ou compra por 

unidade. Cotações estão sendo providenciadas para o caso de a compra dever 

ser encaminhada pela unidade.  
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2.2.  FASE 1 – Retorno às atividades presenciais na FEA 

Esta fase compreende dois períodos de duas (2) semanas cada um e prevê o retorno 

dos servidores admirativos e de suporte, bem como a elaboração de um planejamento 

detalhado de retorno às atividades de pesquisa.  

Retorno às atividades administrativas e de suporte 

Nos dois períodos da FASE 1 é previsto o retorno de 40% dos servidores admirativos 

e de suporte, conforme planejamento apresentado na Tabela 2, que considerou o 

retorno gradual dos servidores aptos, bem como as áreas físicas de cada setor. 

Adicionalmente, por uma questão de praticidade, na mesma tabela foi apresentado o 

retorno dos servidores administrativos e de suporte para as fases subsequentes.  

Planejamento para o retorno das atividades de pesquisa 

Nesta fase será elaborado o Planejamento de Retomada das Atividades de Pesquisa 

coordenado pelos Programas de Pós-graduação da FEA, a saber: Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEA), Programa de Pós-graduação em 

Ciência de Alimentos (PPGCA), Programa de Pós-graduação em Alimentos e Nutrição 

(PPGAN), Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTA) e 

Programa de Pós-Graduação em Bioenergia (BIOEN).  

O objetivo é planejar e organizar, juntamente com os técnicos de laboratórios de 

pesquisa e alunos, o retorno às atividades de pesquisa em laboratórios e plantas piloto 

da FEA. Os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da FEA, apoiados 

pelos orientadores de cada Programa, serão responsáveis pela elaboração do 

Planejamento de Retomada das Atividades de Pesquisa, considerando a possibilidade 

de ocupação dos espaços e porcentagem de retorno conforme estabelecido na Tabela 

3, que foram elaboradas com base no número total de alunos de pós-graduação (392), 

de pós-doutores (22) e pesquisadores colaboradores (28) e as áreas físicas (m2) de 

cada laboratório.  

Este plano estabelece a quantidade de pessoas que poderá retornar em cada 

Programa de Pós-Graduação, em cada período da FASE 2, respeitando os limites 

estabelecidos pelo Plano de Retorno da Unicamp e a recomendação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) sobre ocupação de espaços de trabalho. O detalhamento 

dos critérios adotados se encontra na Tabela 3.   

O detalhamento do Planejamento de Retomada das Atividades de Pesquisa, a ser 

elaborado no âmbito de cada Programa de Pós-Graduação, deve incluir:  
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1. Definição de possível escala de técnicos para apoio aos laboratórios de 

pesquisa;  

2. Preparação dos laboratórios de pesquisa pelos técnicos conforme escala pré-

estabelecida;  

3. Estabelecimento de diretrizes para uso de laboratórios que devem incluir, 

dentre outros quesitos que se fizerem necessários, a definição sobre uso ou 

não de ar condicionado, manutenção de laboratórios abertos, uso adequado de 

EPI, número de alunos por laboratório em cada período da FASE 2, regras de 

segurança e de controle de acesso e estabelecimento de agenda online 

coletiva;  

4. Para este planejamento, todas as diretrizes para uso dos laboratórios e plantas 

piloto deverão respeitar os limites estabelecidos no Plano de Retorno da FEA, 

que foi elaborado em consonância com o Plano de Retorno da UNICAMP, de 

distanciamento social (1,5 m), presença de no máximo uma pessoa a cada 10 

m2, manutenção dos cuidados sanitários pessoais e ambientais e de segurança 

para uso de laboratórios; 

5. O Planejamento de Retomada das Atividades de Pesquisa dos Programas de 

Pós-graduação, em conjunto, deverá respeitar todas as premissas de 

ocupação de espaço em cada fase e período dos Planos de Retorno da FEA e 

da UNICAMP.   

6. Serão definidas as responsabilidades sobre a execução do Planejamento de 

Retomada das Atividades de Pesquisa, a serem registradas com a assinatura 

de termos específicos. 

7. O Planejamento de Retomada das Atividades de Pesquisa em laboratórios e 

plantas piloto da FEA deverá ser aprovado pelo conjunto de professores 

orientadores de cada Programa de Pós-Graduação e pela Comissão de Pós-

Graduação da FEA. Após a aprovação, o plano deve ser encaminhado à 

Diretoria da FEA para aprovação, ciência e arquivo.  

 

2.3.  FASE 2 – Retorno às Atividades de Pesquisa  

Esta fase, que é dividida em quatro (4) períodos de duas (2) semanas cada um, marca 

o início das atividades de pesquisa em laboratórios de docentes, técnicos, pós-

doutores, pesquisadores colaboradores, alunos de mestrado, doutorado e iniciação 

científica, conforme o Planejamento de Retomada das Atividades de Pesquisa 

aprovado durante a FASE 1, que pressupõe: 

Período 3 (2 semanas)   Retorno de 25% dos indivíduos aptos 
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Período 4 (2 Semanas)   Retorno de 50% dos indivíduos aptos 

Período 5 (2 semanas)   Retorno de 100% dos indivíduos aptos 

Período 6 (2 semanas)   Liberação de atividades presenciais mantendo os 

cuidados sanitários pessoais e ambientais e 30-35% 

de ocupação máxima de qualquer espaço físico. 

Como já mencionado, o detalhamento do retorno de pessoas às atividades de 

pesquisa se encontra na Tabela 3, de forma geral e separada por Programa de Pós-

Graduação. 

 

2.4.  FASE 3 – Retorno à “Nova Realidade” 

Está fase compreenderá a abertura dos espaços para eventos, a retomada das 

atividades de extensão universitária, a permissão da mobilidade de professores, 

alunos e visitantes e, caso seja de interesse, o retorno à realização de defesas 

presenciais de dissertações e teses, mantendo-se 60% ou mais de isolamento social. 

  

2.5.  Retorno dos Docentes da FEA 

- Considerando que as atividades didáticas (graduação, pós-graduação e extensão) 

serão remotas até o final do 2° semestre de 2020;  

- Considerando que todas as reuniões de Comissões, Conselhos Departamentais e 

Interdepartamental, Congregações e de outras instâncias deverão ser realizadas de 

forma remota até o início da FASE 3;  

- Considerando que defesas de dissertações, teses e exames de qualificação serão 

realizadas de forma remota até início da FASE 3: 

Recomenda-se que as atividades de docentes no campus se limitem às necessárias 

para as orientações de pesquisas em andamento até o período 6 da FASE 2. Caso o 

docente retorne a suas atividades no campus e/ou nos laboratórios, sua presença 

deverá ser considerada na taxa de ocupação de cada fase e período conforme 

aprovado no Plano de Retorno da FEA.  
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2.6.  Considerações Complementares 

Atividades de Graduação e Atividades Estudantis  

 Considerando que as atividades de ensino de graduação serão mantidas de 

forma remota no primeiro e segundo semestre de 2020, incluindo as 

avaliações, os docentes deverão apresentar Planos de Desenvolvimento de 

Disciplinas condizentes com essa modalidade após a distribuição da Carga 

Didática pela Comissão de Graduação; 

 As atividades das Entidades Estudantis deverão ocorrer por meio remoto até o 

início da FASE 3.  

Atividades de Pós-Graduação:  

 As defesas de dissertações e teses deverão ser realizadas integralmente de 

forma remota até o início FASE 3, em conformidade com o Ato Interno 

CPG/FEA N° 022/2020, de 31 de março de 2020, que estabelece 

procedimentos para a realização de defesas de dissertações e teses durante a 

suspensão das atividades presenciais na UNICAMP;  

 Os exames de qualificação deverão ser realizados integralmente de forma 

remota até o início FASE 3, em conformidade com o Ato Interno CPG/FEA N° 

046/2020, de 21 de maio de 2020, que estabelece procedimentos para 

realização de exames de qualificação durante a suspensão das atividades 

presenciais na Universidade;  

Informações Gerais  

 Todas as reuniões de Comissões, Conselhos Departamentais e 

Interdepartamental, Congregações e outras deverão ser realizadas de forma 

remota até o início da FASE 3;  

 Todos os envolvidos deverão ser informados sobre o retorno às atividades 

presenciais com pelo menos 10 dias de antecedência; 

 Deve-se evitar ao máximo a circulação desnecessária de pessoas entre os 

ambientes da FEA; 

 Ressalta-se a necessidade de evitar contato físico como cumprimento com 

aperto de mão, abraço, beijo ou saudações; 

 O uso de máscaras caseiras é obrigatório em qualquer ambiente da FEA, 

interno ou externo;  

 Na vigência das FASES 0 e 1, as diretrizes para o uso dos laboratórios de 

pesquisa são as estabelecidas pelo PLANO DE CONTINGENCIAMENTO 2 – 

FEA-UNICAMP, publicado em 19/03/2020, que recomenda  que as atividades 
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de pesquisa em laboratório sejam suspensas, mas que em casos excepcionais, 

nos quais a atividade precisa ser mantida, o responsável é o supervisor da 

pesquisa, que fica também responsável pela abertura do prédio. As atividades 

de pesquisa em laboratório devem seguir estritamente as Normas de 

Segurança previstas na Deliberação CLN 007/2017 para períodos fora do 

expediente: 

https://www.fea.unicamp.br/sites/fea/files/noticias/Plano%20de%20Contingenciame

nto%2019-03-2020.pdf 

https://www.fea.unicamp.br/sites/fea/files/documentos_adm/normas%20de%20segu

ranca%20112017.pdf 

 A ocorrência de casos de casos de COVID -19 em membros da comunidade da 

FEA será monitorada conforme estabelecido pela UNICAMP. A depender do 

número de casos, a programação de retorno poderá ser revista e readequada 

para evitar a propagação da doença.   

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Tabela 1: Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais na FEA 
 

FASES 
 

Período Número de 
Semanas 

Atividade 

FASE 0  
Adequações 
preliminares 

  
4 

Preparo da unidade para o retorno gradual.  
Planejamento do retorno das atividades de 
pesquisa. 

FASE 1 
Retomada das 
atividades técnico- 
administrativas e 
planejamento das 
atividades de 
pesquisa.    

 
Período 1 

 

 
2 

Retorno de 20% dos servidores administrativos e de 
suporte;  
Planejamento do retorno das atividades de 
pesquisa. 

 
Período 2 

 
2 

Retorno de 40% dos servidores administrativos, de 
suporte e técnicos; 
Planejamento do retorno das atividades de 
pesquisa. 

FASE 2 
Ampliação das 
atividades técnico- 
administrativas e 
início do retorno 
das atividades de 
pesquisa.      

 
Período 3 

 
2 

Retorno de 60% dos servidores administrativos, de 
suporte e técnicos; 
Retorno de 25% dos alunos de mestrado, doutorado 
e iniciação científica, pós-doutores e pesquisadores 
colaboradores.   

 
Período 4 

 
2 

Retorno de 80% dos servidores administrativos, de 
suporte e técnicos; 
Retorno de 50% dos alunos de mestrado, doutorado 
e iniciação científica, pós-doutores e pesquisadores 
colaboradores. 

 
Período 5 

 
2 

Retorno de 100% dos servidores administrativos, de 
suporte e técnicos; 
Retorno de 100% dos alunos de mestrado, 
doutorado e iniciação científica, pós-doutores e 
pesquisadores colaboradores. 

 
 

Período 6 

 
 
2 
 

100% dos servidores administrativos, de suporte e 
técnicos; 100% dos alunos de mestrado, doutorado 
e iniciação científica, pós-doutores e pesquisadores 
colaboradores. 
Liberação de Atividades Presenciais mantendo-se 
os cuidados sanitários pessoais e ambientais e, 30-
35% de Ocupação Máxima de qualquer espaço 
físico.  

FASE 3 
Retorno à “nova 
normalidade”.  

Está FASE compreenderá a abertura dos espaços para eventos, a retomada das 
atividades de extensão universitária, a permissão da mobilidade de professores, 
alunos e visitantes, e caso seja de interesse, o retorno a defesas presenciais de 
dissertações e teses. Mantendo-se 60% ou mais de isolamento social.  
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Tabela 2. Plano de retorno dos funcionários da administração e suporte da FEA – Fases 1 e 2 do Plano da UNICAMP 

Prédio/Setor Espaço Área (m2) 
Funcionários Fase 1 Fase 2 Área por 

pessoa (m2) Total Aptos* Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 

Administração 

Secretaria RH e Apoio aos Deptos.  76,87 5 4 1 2 3 4 5 15,37 

Secretaria de Pós-Graduação  47,24 4 2 0 1 2 2 4 11,81 

Arquivo  23,00 1 1 0 0 1 1 1 23,00 

Biblioteca  510,76 6 4 0 0 2 4 6 85,13 

Secretaria da Diretoria 24,36 1 0 0 0 0 0 1 24,36 

Sala CTU  18,84 1 0 0 0 0 0 1 18,84 

Sala Diretor de Manutenção  10,83 1 1 1 1 1 1 1 10,83 

Sala Orçamento e Compras  39,50 3 0 0 1 1 2 3 13,17 

Sala Patrimônio  8,53 1 0 0 0 0 0 1 8,53 

Sala Diretor Informática  14,88 2 0 0 0 0 1 2 7,44** 

Sala Supervisor Informática  11,96 2 2 0 1 2 2 2 5,98** 

Sala Técnicos Informática  23,46 4 2 0 1 2 3 4 5,87** 

Sala de Multimídia  6,84 1 0 0 0 0 0 1 6,84 

Sec. de Extensão e Pesquisa  25,57 3 2 0 1 2 2 3 8,52*** 
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Tabela 2. Plano de retorno dos funcionários da administração e suporte da FEA – Fases 1 e 2 do Plano da UNICAMP (continuação) 

Prédio/Setor Espaço Área (m2) 
Funcionários Fase 1 Fase 2 Área por 

pessoa (m2) Total Aptos* Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 

Almoxarifado Almoxarifado  62,00 2 1 1 1 1 1 2 31,00 

Manutenção Casa da Manutenção  174,30 6 4 4 4 4 5 6 29,05 

Graduação 
Secretaria de Graduação  32,90 3 2 0 1 2 2 3 10,97 

LEG  666,56 8 5 0 0 2 5 8 83,32 

Segurança Segurança  - 1 1 1 1 1 1 1 - 

LAC LAC  311,2 1 1 1 1 1 1 1 311,20 

  Total de funcionários    56 32 9 16 27 37 56  

  % de retorno de funcionários da  FEA   
  

16,1% 28,6% 48,2% 66,1% 100,0%  

  Limites – Plano UNICAMP   
  

20% 40% 60% 80% 100%  

*Servidores que não declararam ter alguma condição que os coloque em grupo de risco. O retorno de servidores com vulnerabilidade ocorrerá preferencialmente no Período 5 da 
FASE 2. Servidores com filhos que frequentam CECI/DEDIC retornam somente quando seus filhos puderem voltar; **Pode ser usado espaço dos laboratórios de informática; 
***Pode ser usada uma sala de aula da extensão.  
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Tabela 3. Plano de retorno de pessoas às atividades de pesquisa da FEA – Fase 2 do Plano da UNICAMP 

Curso 
Número 

de 
pessoas 

Área (m2) 

Número permitido de pessoas 

Período 3 
(25%) 

Período 4 
(50%) 

Período 5 
(100%) 

PPGAN 77 1169,28 22 43 87 

PPGCA 126 3150,69 36 71 142 

PPGEA + BIOEN 117 1690,91 33 66 132 

PPGTA 72 3285,34 20 41 81 

Total PG 392 
    PPPD 22 
    Pesq. Colaborador 28 
    Total PG + PPPD + PC 442 
 

111 221 442 

      Critérios usados: 
     Base de cálculo = Alunos de PG, PPPD e Pesq. Colaborador = 442 pessoas. 

Divisão proporcional ao número de alunos de cada PPG 
  Número de pessoas inclui docentes, técnicos, alunos de IC e outros usuários. 

Ocupação recomendada pela OMS = 1 pessoa a cada 10 m2* 
 Respeitar as porcentagens de cada período, determinadas no Plano da UNICAMP. 

A distribuição de pessoas por laboratório será definida por cada PPG. 

 
  *https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19 
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