ORIENTAÇÕES
AOS CANDIDATOS
VESTIBULAR/PASSE UFMS 2021
NORMAS DE BIOSSEGURANÇA

PREZADO(A) CANDIDATO(A),
Neste caderno, você encontrará orientações e diretrizes
para mantê-lo(a) o máximo seguro e protegido durante a
aplicação deste Exame.
Seguiremos

os

protocolos

prevenção

estabelecidos

de

diretrizes

pelo

sanitárias

de

Plano

de

nosso

Biossegurança, elaborado pela Professora doutora Mariana
Garcia

Croda,

medica

infectologista

da

Faculdade

de

Medicina da UFMS e mestre em Ciência da Saúde, e pela
professora doutora Gecele Matos Paggi, mestre e doutora
em

Genética

e

Biologia

Molecular,

e

presidente

da

Comissão Interna de Biossegurança da UFMS.
Estamos tendo todo o cuidado para garantir a segurança
da

população

e

da

equipe

que

trabalhará

no

dia

de

aplicação das provas, para tanto, além de acatar fielmente
o estabelecido pelo Plano de Biossegurança, tendo sido
este

aprovado

pelas

autoridades

publicas

municipais,

estamos atendendo ao estabelecido pelas Leis e Decretos,
nacional, estadual e municipal.
A segurança e o respeito à saúde de toda a população são
a nossa prioridade. Todas as vidas importam e devem ser
respeitadas, principalmente daqueles que se encontram no
grupo de risco e por isso tem primado pelo isolamento.
Essas pessoas precisam e têm o direito de se sentirem
seguras para irem realizar as provas.
Desejamos
proteção!

a

todos

uma

boa

prova,

com

segurança

e

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA
NORMAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO

1

O ingresso e a permanência nas dependências do local
de realização das provas estão restritos aos candidatos
convocados, a fim de se evitar aglomerações;

2

Manter a distância de 1,5m entre os candidatos e
colaboradores durante todas as etapas do processo
seletivo, evitando contato físico com outras pessoas;

3

4

5

6

Seguir as regras de higiene pessoal (fazer adequada
higienização da mão com água e sabonete ou
higienização com álcool em gel 70%) e cobrir a boca
com o braço ao tossir ou espirrar;
O uso individual de máscara é obrigatório, cirúrgica ou
de tecido, de proteção de nariz e boca, e em
complementação a máscara será permitida a utilização
de viseiras. Não será permitido o acesso do candidato
que estiver utilizando a viseira sem a máscara;

Não será permitido compartilhar objetos incluindo
canetas, copos, garrafas, canudos e outros itens de uso
pessoal, além de alimentos;

Realização da aferição de temperatura corporal na
entrada, mediante utilização de termômetro
infravermelho.

USO OBRIGATÓRIO DE
MÁSCARAS FACIAIS
SEGUINDO AS NORMAS ESTABELECIDAS
NO DECRETO Nº 14.354

ANTES DA PROVA
SE VOCÊ FOR UTILIZAR O TRANSPORTE PÚBLICO
PARA SE DIRIGIR AO LOCAL DE PROVA, LEMBRE-SE:
utilize máscara facial a todo momento, cobrindo boca e nariz;
evite encostar em qualquer objeto não pessoal;
leve álcool em gel 70% e higienize as mãos sempre que
necessário;
permaneça a 1,5m de distância das outras pessoas;
mantenha as janelas do ônibus, se possível, abertas.
Dê preferência aos transportes individuais, como carro, táxi ou
carros de aplicativo.

ATENÇÃO
Verifique com antecedência o local de realização de prova
para evitar atrasos;
Os locais de prova serão abertos às 7h. Ao entrar, dirija-se
imediatamente à sala de aplicação. Recomenda-se que o
candidato compareça ao local de realização das provas com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para
fechamento dos portões;
O candidato deve estar munido de caneta esferográfica
transparente, azul ou preta, e do original de um documento
de identidade aceito conforme edital.

DOCUMENTOS
Serão aceitos somente os seguintes documentos de
identificação: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública,
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores
de
exercício
profissional
(ordens,
conselhos
etc.);
passaporte
brasileiro;
carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal,
valham
como
identidade;
carteira
de
trabalho; e carteira nacional de habilitação.
NÃO
serão
aceitos
como
documentos
de
identificação: cópia do documento de identidade,
ainda que autenticada em cartório, nem protocolo
deste documento; certidões de nascimento; CPF;
títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem
foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais
sem valor de identidade; reservista; documentos
ilegíveis,
não
identificáveis
e/ou
danificados;
documentos de identificação onde se lê “não
alfabetizado” ou “infantil”; ou quaisquer outros não
especificados no item anterior.

ATENÇÃO!
O FECHAMENTO DOS PORTÕES IRÁ
OCORRER
PONTUALMENTE
ÀS
8H
HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO
DO SUL
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SEGURANÇA
BIOLÓGICA
A pessoa que testa positivo e está com o vírus ativo em seu
corpo, POR LEI, deve ficar completamente isolada em sua
residência ou unidade de saúde, caso descumpra essa
determinação acaba por colocar em risco a vida de todos os
demais, cometendo o crime tipificado no Art. 268 do Código
Penal.
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa:Pena - detenção, de
um mês a um ano, e multa.Parágrafo único - A pena é aumentada de
um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a
profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. (Código
Penal. 1940)

Conforme estabelecido no Plano de Biossegurança, haverá
uma sala de situação, no(s) dia(s) da aplicação da(s) prova(s),
para as pessoas que apresentem sintomas semelhantes ao da
doença e tenham testado negativo. Para averiguação, teremos
uma equipe médica à disposição para avaliar esses casos e
determinar as providências que serão tomadas.
Ressaltamos, ainda, que os candidatos identificados no grupo
de risco estão sendo alocados em sala especial e com
isolamento e distanciamento maior, tendo um quantitativo
ainda mais reduzido que os demais.

AO CHEGAR AO LOCAL
DE PROVA

EVITE AGLOMERAÇÕES!
Os portões das escolas serão abertos às 7h. Ao entrar na
escola, dirija-se imediatamente à sala de aula.
Evite ficar no corredor! Dentro das salas de aplicações
teremos ambiente controlados conforme protocolos de
biossegurança da FAPEC.
Lembre-se da importância do distanciamento de 1,5m e
evite conversa com outros candidatos.
Utilize a máscara durante todo o tempo de permanência.
Ao ir no banheiro, redobre os cuidados com a higiene..
Evite utilizar o banheiro ao mesmo tempo em que outras
pessoas.
Recomendamos que os candidatos levem máscara facial
de reserva para o caso de necessidade de troca durante a
prova.
Não será permitida a entrada de acompanhantes no local
de aplicação das provas (exceto sob recomendação médica
e com prévia aprovação da FAPEC).

AO CHEGAR À SUA SALA
DE PROVA
SIGA OS TRÊS PASSOS:

IDENTIFIQUE-SE
Mostre seu documento oficial com foto para o fiscal da sala.
Não é necessário entregar o documento na mão do fiscal. Evite
contato físico. Comunique-se apenas de forma essencial.

SENTE-SE
Identifique a sua carteira (há um cartão personalizado de
papel com o seu nome colada nela) e sente-se. Evite trânsito
desnecessário pela sala de prova.

HIGIENIZE
Todo o local é higienizado antes da prova, incluindo
maçanetas, cadeiras e mesas, corrimão, etc. Recomendamos
cuidado aos candidatos que antes de se sentar higienize as
mãos e os objetos que irão em cima da mesa para evitar
infecção do espaço.
Na sala também há álcool em gel que o candidato poderá
utilizar para higiene das mãos.

DURANTE A PROVA
HIGIENE
Haverá álcool em gel 70% disponível em todas as salas. O candidato
poderá fazer seu uso livremente, devendo solicitar ao fiscal de sala que
leve o frasco até ele.
Caso deseje, o candidato poderá levar seu próprio frasco de álcool 70%
gel ou líquido de casa para a prova.

ALIMENTAÇÃO
Será permitido aos candidatos que levem consigo lanches e bebida
para consumo durante a prova, desde que não atrapalhe os demais
candidatos. A recomendação é que a máscara seja retirada apenas
durante a alimentação/hidratação e seja colocada logo em seguida ao
término do consumo. Será permitido que o candidato faça uso de luvas
descartáveis e que leve sua própria garrafa de água individual.

TEMPO
É importante estar atento(a) ao tempo de duração da prova. A duração
total da Prova Objetiva será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo
destinado para o preenchimento do cartão-resposta e da folha de
redação. Não será permitido o uso de relógio, o horário será
continuamente informado pelos fiscais.

SAÍDA DA SALA
O candidato poderá ir ao banheiro durante a prova. Deverá pedir
permissão ao fiscal e, a todo momento, deverá manter o uso da
máscara.
Após decorridas três horas do início da prova objetiva, o candidato que
terminar sua prova, deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta e
a folha de redação e retirar-se da sala levando o seu caderno de provas.

NOS S A E QUI PE E S T A RÁ T RE I NA DA E
PRE PARADA PARA AT E NDE R OS
CANDI DAT OS
Para
garantir
uma
prova
segura,
estamos
atendendo todas as regras dos plano de
biossegurança da FAPEC que pode ser acessado
em www.fapec.org/biosseguranca

Desejamos a todos(as) uma

BOA PROVA!

