
ANEXO VIII 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DO 

SOLO (DCS) REFERENTES AO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA 
RETORNO DOS DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO E DISCENTES AO TRABALHO PRESENCIAL NA ESCOLA DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE LAVRAS - ESAL 

 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 Desde meados de março/2020 as atividades presenciais no DCS, assim 
como em toda a UFLA, foram suspensas, devido à pandemia por SARS CoV-2. 

A fim de propiciar o retorno gradual das atividades, foi elaborado pela 
ESAL/UFLA, um Plano de Contingência para Retorno dos Docentes, Técnicos 
Administrativos em Educação e Discentes ao Trabalho Presencial na Escola de 
Ciências Agrárias de Lavras - ESAL, onde estão descritas as orientações gerais 
para acesso aos prédios dos diferentes departamentos, sobre os cuidados e 
proteção individual, sobre o uso e higienização dos ambientes e sobre o uso de 
banheiros e bebedouros, neste documento serão apontadas todas as ações e 
as responsabilidades para a retomada gradual das atividades presenciais nos 
departamentos que constituem a ESAL, possibilitando a mitigação das 
consequências e impactos dessa iniciativa. 

O Departamento de Ciência do Solo seguirá as orientações do referido 
plano, bem como o Plano de Notificação de SARS CoV-2 na ESAL. 

Entretanto, para contemplar suas particularidades, de acordo com as 
atividades que serão conduzidas no departamento e à sua infraestrutura, serão 
descritas algumas orientações específicas a seguir. 
 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DO DCS 

 
A equipe do Departamento do Solo (DCS/ESAL/UFLA) é constituída por 

36 servidores (dos quais 23 docentes e 13 TAE) e 08 terceirizados. 
 Sua infraestrutura é composta por 7 prédios e 6 casas de vegetação, onde 
estão localizados os anfiteatros, sala de aula, laboratórios, gabinetes, banheiros 
e copa.  
 



 
Infraestrutura do DCS: 1: Pavilhão Prof. John Henry Wheelock, Setor de Análises 
de Solo. 2: Pavilhão Prof. Antonio Hermeto C. Costa, Laboratório Multiusuário 
Química Ambiental. 3: Pavilhão Jeziel Cardoso Freira, Nutrição de Plantas. 4: 
Prédio da Física e Conservação do Solo e Água, Secretarias da Chefia, 
Graduação e da Pós-Graduação. 5: Avaliação Agronômicas e Ambientais.  6: 
Galpão de Depósito. 7: Área de Preparo de Amostras Vegetal e de Solo. 8: 
Casas de Vegetação. 9: Biologia, Microbiologia e Processos Biológicos do Solo. 
 
  

 Quanto às disciplinas ofertadas pelo DCS, nos semestres 2020/1 e 

2020/2, para os vários cursos da UFLA, realizou-se amplas discussões nas 

Assembleias Departamentais e no Conselho Departamental, buscando uma 

tomada de decisão conjunta e que representasse a vontade da maioria dos D, 

TAE e DIS do departamento. 

 Apesar da certeza de que o ideal seria a oferta presencial das disciplinas, 

sobretudo daquelas práticas ou teórico-práticas, optou-se pela oferta de todas 

elas de forma remota. 

 Assim, atualmente o DCS não possui disciplinas canceladas ou com 

conceito XD, o que resume nosso público-alvo a: D, TAE e DIS que estejam 

matriculados na pós-graduação (mestrado e doutorado) e na graduação (desde 

que estejam vinculados à Iniciação Científica, aos projetos interdepartamentais, 

aos projetos de extensão, aos trabalhos de conclusão de curso ou às atividades 

vivenciais), e esporadicamente membros da comunidade externa a UFLA para 

entrega de material de solo para solicitar a realização de análises de solo.  

 

 Até início de agosto/2021 não serão ministradas disciplinas presenciais 

e a movimentação no departamento será organizada a fim de garantir o mínimo 



contato entre DIS, D e TAE.  

 

 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DCS 

 

1) Planos de Contingência dos Laboratórios do DCS 

 

 Para a retomada das atividades de forma segura, foram elaborados 

Planos de Contingência específicos para cada laboratório do DCS, os quais 

estão disponíveis no site do DCS: http://www.dcs.ufla.br/ e permanecerão 

disponíveis e atualizados enquanto persistir a situação gerada pela pandemia.

 Salienta-se ainda que os Planos de Contingência específicos dos 

laboratórios devem ser obedecidos pelos usuários dos mesmos, bem como 

devem ser respeitados o Plano de Contingência para Retorno dos Docentes, 

Técnicos Administrativos em Educação e Discentes ao Trabalho Presencial na 

Escola de Ciências Agrárias de Lavras - ESAL e as outras orientações 

específicas do DCS contidas neste presente documento. 

 

2) Restrição de acesso aos prédios 

 O acesso aos prédios e casas de vegetação que compõem o DCS, será 

autorizado apenas para os D, TAE e DISC vinculados ao departamento e a DISC 

de outros departamentos que estejam vinculados a pesquisas 

interdepartamentais, mediante autorização (Anexos 2 e 3 do Plano de 

Contingência para Retorno dos Docentes, Técnicos Administrativos em 

Educação e Discentes ao Trabalho Presencial na Escola de Ciências Agrárias 

de Lavras - ESAL). A comunidade externa a UFLA poderá ter acesso ao DCS 

somente para entrega de material de solo para solicitar a realização de análises 

de solo.  

 

3) Escala de revezamento de servidores para trabalho presencial. 

Parte dos servidores apresentam condições de retomar o trabalho 

presencial. O levantamento está sendo realizado pela chefia do DCS, que será 

planificada e disponibilizada a chefia da ESAL/UFLA. 

Entretanto, para minimizar o contato entre eles, será feito um 

revezamento dos dias da semana em que os servidores executarão suas 

atividades no DCS. 

 Existem servidores que necessitam trabalhar de forma presencial todos 

os dias da semana, por necessitarem da internet da UFLA para executar suas 

funções e na manutenção do funcionamento rotineiro dos laboratórios e campos 

experimentais. Não haverá impedimento para tal, desde que estes restrinjam 

suas atividades aos seus respectivos gabinetes, no caso dos docentes. 

 

4) O que fazer antes de acessar os prédios e demais áreas do DCS? 

Ao chegar no DCS é indispensável estar usado mascará, se dirigir ao 



tapete sanitizante e, em seguida, realizar a sanitização das mãos com álcool gel 

70%. Os laboratórios possuem álcool gel 70%, mas tenha sempre o seu em 

mãos. Permanecer com a máscara em ambientes comuns durante todo tempo 

que estiver nas dependências do DCS. Em áreas de uso comunitário (copas, 

sala de estudos e banheiros) deve-se evitar aglomerações, mantendo-se um 

distanciamento de no mínimo um metro e meio entre as pessoas. 

No caso de recepção de amostras para análises ou correspondências, 

estas deverão ser recebidas pela recepção de análises de solo no prédio 1, não 

sendo permitida a circulação de pessoas estranhas aos setores. 

Caso seja constatada febre, esse fato deverá ser notificado, conforme 

Anexo IV do Plano de Contingência para Retorno dos Docentes, Técnicos 

Administrativos em Educação e Discentes ao Trabalho Presencial na Escola de 

Ciências Agrárias de Lavras - ESAL. 

Caso contrário, deverá se dirigir para o local onde exercerá as atividades 

presenciais. 

 

5) Orientações para permanência nos gabinetes durante o trabalho 

presencial 

Dentro dos respectivos gabinetes e com a porta fechada, quando 

estiverem sozinhos os servidores poderão retirar a máscara, mantendo as 

janelas abertas. Será permitido receber 1 pessoa por vez, caso seja estritamente 

necessário e, nessas ocasiões, as 2 pessoas devem estar usando máscara e 

respeitando o distanciamento e demais condições detalhadas no Plano de 

Contingência para Retorno dos Docentes, Técnicos Administrativos em 

Educação e Discentes ao Trabalho Presencial na Escola de Ciências Agrárias 

de Lavras – ESAL. 

 

6) Realização de Reuniões 

A realização de reuniões será estritamente virtual enquanto não ocorrer 

a vacinação de todos os D, TAE e terceirizados do DCS. 

 

7) Restrição à movimentação interna no DCA  

Durante o trabalho presencial, os D, TAE e DIS deverão restringir sua 

permanência em seus próprios gabinetes ou, quando necessário, aos 

laboratórios os quais possuem permissão, levando em consideração os planos 

de contingências desses locais. 

 

8) Uso dos banheiros do DCA 

A utilização dos banheiros do DCS seguirá as orientações que constam 

no Plano de Contingência da UFLA. Deverá ser observado, entretanto, o acesso 

de 1 pessoa por vez a cada banheiro, a fim de garantir menor contato. 

 

9) Impedimento de uso do Anfiteatro de salas de reuniões do DCS 

Enquanto não for reestabelecido o retorno integral das atividades 



presenciais na UFLA, não será permitida a utilização do Anfiteatro do DCS e de 

salas de reuniões existentes nos diferentes blocos, a não ser em casos 

estritamente necessários e respeitando o distanciamento e demais condições 

descritas no Plano de Contingência para Retorno dos Docentes, Técnicos 

Administrativos em Educação e Discentes ao Trabalho Presencial na Escola de 

Ciências Agrárias de Lavras - ESAL. 

 

 

 

10) Notificação de SARS CoV-2 no DCS 

 

O plano para a notificação de casos suspeitos e confirmados de Covid-

19, proposto no Plano de Contingência para Retorno dos Docentes, Técnicos 

Administrativos em Educação e Discentes ao Trabalho Presencial na Escola de 

Ciências Agrárias de Lavras - ESAL será rigorosamente aplicado no DCS e, 

portanto, todos os formulários deverão ser preenchidos e enviados para a 

Secretaria Geral (dcs@ufla.br), com cópia para o chefe do departamento 

(junior.avanzi@ufla.br). 
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