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PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA 

 

 O presente documento apresenta orientações que devem ser de pleno conhecimento dos 

organizadores da atividade requerida, a fim de preservar rigorosamente as condições de 

Biossegurança quanto aos protocolos sanitários. 

Seu descumprimento, em qualquer aspecto, implicará na suspensão da atividade. 

  

1. Informações Gerais: 

 

Evento: Debate entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis, promovido pelo Centro 

Acadêmico XI de Fevereiro - CAXIF, pelo Diretório Central dos Estudantes Luís Travassos - 

DCE e pelo Sindicato dos Professores da UFSC  - APUFSC Sindical. 

Local: Auditório da SEAD – Secretaria de Educação a Distância/TV UFSC. Endereço: Rua 

Dom Joaquim, 757 – Centro – Florianópolis 

Data: Quinta feira, 29 de outubro de 2020 

Horário: 20h40 (início) e 22h30 (término) 

 

2. Aspectos Físicos do ambiente 

 

Espaço Físico: Auditório da SEAD/TV UFSC 

 

https://portal.sead.ufsc.br/fotos-dos-espacos/ 

 

https://portal.sead.ufsc.br/fotos-dos-espacos/
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Número máximo de pessoas no ambiente: 10 (dez), sendo 07 (sete) candidatos, 01 (um) 

mediador(a) e 01 (um) representante da organização do evento. 

Condições do espaço físico: O distanciamento de 1,5 m será observado tanto na disposição dos 

candidatos e do(a) mediador(a), dispostos no palco em assentos individuais e, durante todos os 

blocos do debate, deverão permanecer sentados  

 

3. Orientações gerais 

 

Na entrada do edifício: tapetes sanitizantes, para desinfetação dos calçados, acesso somente 

com uso de máscara, aferição de temperatura, utilização de álcool em gel. 

Antes do evento: cada candidato(a) será direcionado a uma sala privativa e alguns minutos antes 

do início do debate, um organizador conduzirá o(a) candidato(a) até o auditório. 

Durante o evento: Cada candidato possuirá microfone individual, bem como garrafas 

individuais de água. 

 

4. Observações Finais 

Não será admitida presença de assessores, apoiadores e simpatizantes no espaço físico e no 

ambiente externo, a fim de evitar qualquer mínima aglomeração. 

A organização do evento deverá dar ciência aos participantes do presente documento. 

Os organizadores do evento deverão observar e assinar os documentos em anexo. 

 

 

Florianópolis, 23 de outubro de 2020. 

 

 

 

 Professor Aureo Mafra de Moraes 

Chefe de Gabinete da Reitoria da UFSC 

 

 

Cledison Ambrozio Marques 

Diretor da TV UFSC 
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