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ANEXO À RESOLUÇÃO CD-042/21, de 23 de novembro de 2021. 

DIRETRIZES BÁSICAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA A SEREM ADOTADAS NO CEFET-MG 
DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19  

Art. 1º Estabelecer que as diretrizes básicas de segurança sanitária a serem adotadas 
por cada campus, durante a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19), se darão conforme a condição vigente no 
respectivo município, com referência às condições dispostas pelo Plano Minas 
Consciente, aprovado pela Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 39, de 
29 de abril de 2020.  

§ 1º Para a aplicação do disposto no caput, adotar-se-á os protocolos sanitários 
municipais e estaduais e as associações definidas no Quadro 1, a seguir: 

Quadro 1. Diretrizes básicas de segurança sanitária a serem adotadas nos campi, em 
função da condição vigente no município, à luz dos protocolos do Governo do Estado 
de Minas Gerais. 

Condição 
vigente no 
município 

Diretrizes básicas de segurança sanitária no campus 

Onda Verde Funcionamento presencial normal das atividades de pesquisa, extensão 
e administração e funcionamento de atividades de ensino autorizadas 
pelos colegiados de curso.  

Onda Amarela Realização de atividades não presenciais alternadas às atividades 
presenciais, limitadas a até: 
- 50 % dos alunos para aulas em salas de aula; 
- 50 % dos servidores. 

Onda 
Vermelha 

Realização de atividades não presenciais alternadas às atividades 
presenciais, limitadas a até: 
- 10 % dos alunos para aulas em salas de aula; 
- 10 % dos servidores. 
Priorização da continuidade de atividades de pesquisa, extensão, estágio 
e aulas práticas. 

Onda Roxa Servidores e alunos devem permanecer integralmente em atividades 
remotas.  
Devem ser mantidas as atividades essenciais, a critério da diretoria do 
campus. 
Os acessos para atividades excepcionais podem ser permitidos mediante 
liberação da diretoria de campus. 
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§ 2º As atividades de ensino observarão o disposto na Resolução CEPE-26/2021, de 10 
de novembro de 2021.  

Prof. Flávio Antônio dos Santos 
Presidente do Conselho Diretor 


