
PRÓ-MATA
Instruções para trabalho 
durante a pandemia de Covid-19



Em conformidade com o Plano Institucional de Prevenção e Redução de Riscos/COVID-19, 
com as Orientações para a realização de atividades de pesquisa e com o Guia para os casos 
suspeitos e confirmados, deverão ser observadas as seguintes instruções para a realização 

da pesquisa de campo no Pró-Mata.



• Todo transporte para o Pró-Mata (ida e volta), assim como os deslocamentos internos, deve 
ser feito através de veículo amplamente ventilado e higienizado a cada viagem, e deve ter 
disponível álcool em gel 70% no seu interior. Em transporte por ônibus, micro-ônibus ou 

vans, deve ser respeitada a metade da capacidade, e a ocupação feita de modo a intercalar 
as poltronas. Em carros e caminhonetes só podem sentar duas pessoas por fileira de 

bancos. 

• No acesso ao transporte deve ser realizada a aferição de temperatura dos ocupantes, não 
sendo admitido qualquer passageiro com temperatura superior a 37°C. Todos, 

obrigatoriamente, devem fazer uso de máscaras que cubram completamente o nariz e a 
boca durante todo percurso

TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO
Conheça as orientações:



Ao chegar nas dependências do Pró-Mata, os visitantes serão acolhidos por um 
funcionário responsável, que deve: 

· Medir a temperatura dos mesmos na chegada, não sendo admitida a permanência de grupo 
que tenha algum de seus membros com temperatura superior a 37°C; 

· Orientar a todos para que higienizem as mãos com água e sabão ou com álcool em gel 
70%, e que as mantenham higienizadas durante o período de permanência no Pró-Mata; 

· Orientar sobre o uso de máscara; 

· Orientar o grupo sobre a organização do trabalho, dos espaços, a distribuição dos 
alojamentos e os horários da alimentação.

NA CHEGADA AO PRÓ-MATA
Conheça as orientações:



• Em todas as edificações (sede, casa dos pesquisadores, garagem, etc.) é obrigatório o uso contínuo 
de máscara, com boca e nariz sempre cobertos, exceto quando em dormitório de uso individual. 

• Em todos os ambientes coletivos, como refeitório, sala de estar e laboratórios, deve ser respeitada 
a distância mínima de 2m entre os visitantes. Um distanciamento menor que 2m será admitido 

mediante necessidade específica de trabalho, desde que pelo menor tempo possível e com a devida 
proteção, máscara e protetor facial, cuja posse é de responsabilidade de cada visitante. 

• Para alojamento será admitida uma única pessoa por dormitório, independentemente da capacidade 
do mesmo.

NAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO PRÓ-MATA
Conheça as orientações:



• Na casa de pesquisadores só serão admitidas três pessoas simultaneamente: uma pessoa em cada 
quarto e uma na sala de estar. 

• No refeitório da sede, toda a manipulação de alimentos, assim como o empratamento, deverá ser 
feito por funcionário com máscara, protetor facial e luvas. Está expressamente proibido o serviço do 

tipo buffet, bem como deixar os alimentos de forma exposta ao alcance dos visitantes. Os 
alimentos devem estar acondicionados em recipientes fechados e serão oferecidos/disponibilizados 

sempre de forma individualizada. 

• Na casa dos pesquisadores, pratos e talheres devem ser de uso individual. Os alimentos devem ser 
servidos cozidos e quentes e as panelas devem ser mantidas com tampa.

NAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO PRÓ-MATA
Conheça as orientações:



• Atividades em campo que exijam proximidade física devem ser restritas ao mínimo possível 
e executadas com a devida proteção, uso de máscara e protetor facial, cuja posse é de 

responsabilidade de cada visitante.

ATIVIDADES EM CAMPO
Conheça as orientações:



• Em observância ao Guia para Casos Suspeitos e Confirmados, em sendo constatada a 
temperatura superior à 37°C em qualquer visitante, o mesmo deve permanecer isolado em 

seu dormitório até que todo o grupo deixe as dependências do Pró-Mata, o que deve 
ocorrer com a maior brevidade para aplicação de medidas de higienização do ambiente. 

• O fato deve ser imediatamente comunicado à direção do IMA, com cópia ao SEMST, 
informando os nomes dos integrantes da equipe que estarão retornando.

INTERCORRÊNCIAS



• Os integrantes do grupo visitante devem observar integralmente as orientações expressas 
neste documento e cooperar quanto à higienização pessoal e local, bem como ao 

distanciamento exigido.

RESPONSABILIDADE DO GRUPO VISITANTE

• A Administração do Pró-Mata organizará e manterá o revezamento de grupos como 
alternativa para a garantia do distanciamento, adotando-se a alternância de períodos para 

a pesquisa de campo no Pró-MATA.

REVEZAMENTO DE GRUPOS



Em caso de dúvidas, 
entre em contato!
Instituto do Meio Ambiente
ima@pucrs.br


