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Desde o advento da Pandemia de COVID-19, apenas no Brasil, foram mais de 
4 milhões de casos diagnosticados e mais de 120 mil mortes até o início do mês 
de setembro de 2020. Tendo impactos psicossociais e econômicos para toda 
sociedade, o ambiente universitário foi um dos mais afetados, desde março as 
aulas foram suspensas, sendo necessário repensar todo seu modo de ser/fazer. 
Nosso relato de experiência diz respeito à formatação de um protocolo de 
Higienização para o ambiente universitário, visando reduzir os riscos de 
contaminação da comunidade acadêmica, dos técnicos administrativos e dos 
trabalhadores terceirizados que frequentam a universidade. O objetivo do 
trabalho aqui relatado é a manutenção dos ambientes universitários 
desinfectados, visando à proteção da vida de seus frequentadores e de seus 
trabalhadores. Inicialmente, foi realizado uma revisão dos protocolos de 
higienização de ambientes públicos em nível municipal, estadual e federal, bem 
como as práticas das universidades mais bem conceituadas no mundo. A partir 
dessa revisão, o Grupo de trabalho do Departamento de Serviços Terceirizados 
(DEPGERTE) reuniu-se durante os meses de abril e maio, trabalhando na 
confecção de dois protótipos de Procedimentos Operacionais Padrão (P.O.P): 
um para o ambiente do banheiro e o outro para os ambientes de áreas comuns. 
Para verificar a viabilidade dos POPs mencionados, durante o mês de junho, foi 
realizados testes pilotos nas seguintes unidades: FCE, Faculdade de Farmácia 
e Instituto de Informática; buscando aplicá-los nos mais diversos ambientes 
universitários. Como resultados foram produzidos dois Protocolos de 
Higienização dos ambientes universitários, um para banheiros, outro para áreas 
comuns; que deverão ser efetivamente aplicados assim que a universidade 
voltar ao seu funcionamento mais amplo, visando sempre a proteção da vida da 
comunidade universitária.   
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