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PLANO DE BIOSSEGURANÇA - AGECOM 

1. Apresentação 

O Plano de Biossegurança da Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom), denominado de PLBio-Agecom, tem por finalidade 

adotar medidas de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades administrativas e de produção da Agecom, que 

podem comprometer a saúde dos servidores, estagiários e colaboradores terceirizados em razão da pandemia da Covid 19.  

A Agecom fará a divulgação de suas ações e orientações relacionadas à biossegurança primeiramente para sua equipe, por meio de 

videoconferência e dando amplo conhecimento do PLBio-Agecom. Em seguida para sua comunidade acadêmica por meio de material gráfico 

visual disposto em todos os espaços físicos da Unidade, por meio de sua página no site da UFMS (ufms.br/agecom), por meio de informes 

noticiosos no site institucional (ufms.br), por meio de Boletins divulgados na Rádio UFMS, e se for o caso na TV UFMS. Detalhando com 

antecedência, sempre que necessário, as medidas de segurança adotadas pela Unidade tanto em se tratando de atendimentos ao público interno 

como ao público externo, caso os encontros virtuais não possam ser realizados.  

  

2. Membros da Comissão Local de Biossegurança da Agecom 

A Comissão Local de Biossegurança da Agecom (CLBio-Agecom) foi instituída por meio da IS-Agecom n⁰ 5, de 5 de maio de 2020,  e é 
composta pelos seguintes servidores: 

● Ana Carolina da Silva Monteiro, matrícula 3356386 
● Maira Sônia Camacho, matrícula 1636880         
● Elizabete Aparecida Marques, matrícula 2195636 
● Daila Ranielly Nunes Lima, matrícula 3037487 
● Renan Marcel Mugica de Mello, matrícula 3154853 
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3. Classificação da Unidade e dos Setores das Unidades de acordo com PBio-UFMS (Atendimento Interno, externo etc) 

 
A Agecom realiza atendimentos internos, ou seja, à comunidade universitária (servidores, estudantes, funcionários terceirizados, 

fornecedores, colaboradores em geral) e externos, no que diz respeito à imprensa, à divulgação científica, ao acompanhamento de produções 

jornalísticas em geral, como gravação de entrevistas com membros da Universidade, cobertura de eventos e acompanhamento de autoridades 

da UFMS em eventos locais. 

 

4. Medidas contidas no PBio-UFMS que serão adotadas em cada setor da unidade.  

 
A Agecom é a Unidade responsável pelo planejamento, organização, coordenação, execução e veiculação das atividades inerentes à 

Comunicação Social de natureza institucional e científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.  
Tem entre suas competências divulgar notícias e executar as atividades de divulgação científica, editoração e programação visual 

relacionadas à Instituição, prestar assessoria e apoio às várias Unidades da Universidade, assim como auxiliar os veículos de Comunicação Social 
que busquem informações sobre a UFMS. Compõem a Agecom: a Divisão de Produção Jornalística (Dipjor), a Divisão de Produção Visual e Gráfica 
(Dipvg) e a Divisão da Editora UFMS (Diedu). 

 
Dentre as medidas contidas no PBio-UFMS e que serão adotadas pela Agecom estão:  
 
a) utilização de máscaras sempre que estiver em ambiente externo a residência e em qualquer local dentro da Universidade; 
b) lembrete constante da necessidade de higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel ou glicerinado a 70%, 

frequentemente por meio de cartazes nos locais de trabalho; 
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c) lembrete da necessidade de higienização de cada estação de trabalho e dos equipamentos eletrônicos de uso individual; 
c) cartaz destacando a adoção de medidas de higiene necessárias ao tossir ou espirrar, como cobrir o nariz e a boca com cotovelo 

flexionado ou lenço de papel; 
g) manter pelo menos dois metros de distância de qualquer pessoa; 
h) não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos; 
j) não compartilhar objetos pessoais;  
h) não usar o ar condicionado; 
i) realizar reuniões e entrevistas por videoconferência/telefone e agendar atendimentos presenciais, evitando aglomeração. 
 
Além destas medidas de higienização, serão adotadas as seguintes medidas administrativas, considerando que já existe um rodízio na 

equipe dos jornalistas que trabalham 6 horas, em turnos intercalados, alguns pela manhã e outros à tarde, na Assessoria, na TV e na Rádio. Já 
nas demais Divisões a jornada é de 8 horas, contudo será feito escalonamento conforme tabelas abaixo: 

 
1. Trabalho de forma escalonada na Unidade, respeitando a medida de distanciamento social e obedecendo à regra de 30 a 70% de 

ocupação nas edificações, de acordo com as etapas e ações. 

2. Trabalho totalmente remoto aos servidores do grupo de risco e os demais relacionados. 

3. Organização da rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual sob sua responsabilidade. 

4. Priorização do atendimento de reuniões e ações pré-agendadas. 

5. Restrição máxima dos atendimentos à comunidade externa, sendo preferível o uso de TICs sempre que necessário. 

6. Avaliação cuidadosa das atividades presenciais do setor, que necessitem do uso de EPIs específicos, por exemplo na Rádio e na TV, 

como luvas e máscaras para entrevistados. 

7. Registro da frequência por meio do sistema de Registro Mensal de Ocorrências (RMO), em seu computador de trabalho, mesmo 

quando do retorno das atividades presenciais para os servidores e estagiários. Folha de Ponto manual e individual para os funcionários 

terceirizados. 
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8. A recomendação geral é desenvolver as atividades, reuniões, atendimentos, de forma remota (on-line), sempre que possível.  

9. Em todas as Etapas, a Agecom disponibilizará, de maneira individual, e sempre que necessário, a servidores, estagiários e terceirizados 

que desenvolvem atividades na Unidade um kit com pares de luvas e máscaras. E solicitará, quando for indispensável o atendimento presencial, 

a obrigatoriedade do uso de máscaras e cumprimento do distanciamento entre pessoas aos membros da Comunidade Interna e Externa. 

10. Sobre as ações de Integração e de Suporte, como transporte e alimentação, a Agecom procederá da seguinte forma: a) sempre que 

necessitar de motoristas e veículo para locomoção de membros da equipe, exigirá tanto aos membros da equipe como aos motoristas, que o 

embarque somente ocorra com no máximo 3 pessoas, no mesmo veículo, e apenas no cenário de baixo RISCO, condicionado ao uso de EPIs, 

como máscaras e luvas, se for o caso, por todos; o uso da Copa (espaço compartilhado com a Secretaria de Educação a Distância), para momentos 

de refeições deverá se dar apenas em caso de cenário de baixo risco, com fluxo de, no máximo, 3 pessoas, por vez, no local, nos demais cenários 

a Copa ficará fechada.  
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5. Recomendação de uso dos espaços físicos da Agecom 

 
Considerando as recomendações do PBio-UFMS, as Tabelas 1 a 3 apresentam a recomendação de uso dos espaços físicos da Agecom 

conforme as Etapas I a III, respectivamente. 

 

 Todos os espaços físicos da Agecom obedecerão aos critérios de ventilação natural com uso esporádico, controlado e temporalizado dos 

aparelhos de ar-condicionado da Unidade. As janelas e portas serão mantidas abertas, em todos os períodos de uso dos espaços coletivos, exceto 

nos banheiros. Os aparelhos de ar-condicionado somente serão acionados em casos de extrema necessidade, ou seja, quando houver 

aquecimento térmico considerável, para preservar o bem-estar das pessoas que estão nos locais e também a fim de garantir o bom 

funcionamento dos inúmeros equipamentos eletrônicos dispostos nestes espaços, como no caso do estúdio do ar da rádio Educativa, contudo o 

tempo de uso do aparelho de ar-condicionado será sempre controlado. Quando em uso, o ambiente será mantido em temperaturas próximas a 

23°C, inclusive, esta é a faixa de temperatura indicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o bem-estar da maioria das 

pessoas. 

 

 

ETAPA I - Alto Risco 

Lotação Descrição Recomendação 

AGECOM Redação 
no máximo 6 pessoas por vez – por 

período - manter distância mínima entre 
pessoas de 2 m 

AGECOM Sala Administrativa até 2 pessoas por vez - manter distância 
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mínima entre pessoas de 2 m 

AGECOM Sala da TV uma pessoa por vez – por período 

AGECOM Estúdio Rádio – Do ar uma pessoa por vez – por período 

AGECOM Estúdio Rádio – De 
gravação 

fechado 

AGECOM Sala de Entrada - Rádio 1 pessoa – por vez – por período 

AGECOM Antessala do Estúdio da 
TV 

(compartilhado com a 
equipe da Sead) 

até 1 pessoa – por vez  

AGECOM Estúdio TV 
(compartilhado com a 

equipe da Sead) 
Fechado 

AGECOM Livraria Fechada 

AGECOM Gráfica Fechado 

AGECOM 
Hall (circulação interna) 

manter distância mínima entre pessoas 
de 2 m 

AGECOM Banheiro Masculino 
(coletivo) 

no máximo uma pessoa por vez 
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AGECOM Banheiro Feminino 
(coletivo) 

no máximo uma pessoa por vez 

AGECOM 
Hall de Entrada 

Manter distância mínima entre pessoas 
de 2 m e, em caso de espera, aguardar 

no corredor  

Tabela 1. Recomendação de Uso dos Espaços Físicos da Agecom na Etapa I. 

 

 

ETAPA II – Médio Risco 

Lotação Descrição Recomendação 

 
AGECOM Redação 

no máximo 10 pessoas por vez – por 
período - manter distância mínima entre 

pessoas de 2 m 

AGECOM 
Sala Administrativa 

no máximo 4 pessoas por vez - manter 
distância mínima entre pessoas de 2 m 

AGECOM Sala da TV no máximo 2 pessoas por vez 

AGECOM Estúdio Rádio – Do ar 2 pessoas por vez 

AGECOM Estúdio Rádio – De 2 pessoas por vez – com agendamento 
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gravação prévio 

AGECOM 
Sala de Entrada - Rádio 

No máximo 2 pessoas - manter distância 
mínima entre pessoas de 2 m  

AGECOM Antessala do Estúdio da 
TV 

(compartilhado com a 
equipe da Sead) 

no máximo 2 pessoas por vez - manter 
distância mínima entre pessoas de 2 m 

AGECOM 
Livraria 

Uma pessoa por vez para atendimento 
externo 

AGECOM Gráfica Uma pessoa por vez 

AGECOM Estúdio TV 
(compartilhado com a 

equipe da Sead) 

2 pessoas por vez com agendamento 
prévio 

AGECOM 
Hall (circulação interna) 

Manter distância mínima entre pessoas 
de 2 m 

AGECOM Banheiro Masculino 
(coletivo) 

no máximo 2 pessoas por vez 

AGECOM 
Banheiro Feminino 

(coletivo) 
no máximo 2 pessoas por vez 

Tabela 2. Recomendação de Uso dos Espaços Físicos da Agecom na Etapa II 
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ETAPA III – Baixo Risco 

Lotação Descrição Recomendação 

AGECOM Redação 
no máximo 17 pessoas por vez – por 

período 

AGECOM Sala Administrativa até 6 pessoas por vez  

AGECOM 
Sala da TV 

no máximo 3 pessoas por vez – por 
período 

AGECOM 
Estúdio Rádio – Do ar 

no máximo 2 pessoas por vez – por 
período 

AGECOM Estúdio Rádio – De 
gravação 

no máximo 2 pessoa por vez – por 
período 

AGECOM Sala de Entrada - Rádio Até 2 pessoas – por vez  - por período 

AGECOM Antessala do Estúdio da 
TV 

(compartilhado com a 
equipe da Sead) 

até 3 pessoas – por período 

AGECOM Estúdio TV até 3 pessoas - por período 
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(compartilhado com a 
equipe da Sead) 

AGECOM Livraria até 2 pessoas por vez 

AGECOM Gráfica Até 3 pessoas por vez 

AGECOM Hall (circulação interna) No máximo 4 pessoas 

AGECOM Banheiro Masculino 
(coletivo) 

no máximo 2 pessoas por vez 

AGECOM Banheiro Feminino 
(coletivo) 

no máximo 2 pessoas por vez 

AGECOM Hall de Entrada No máximo 4 pessoas 

Tabela 3. Recomendação de Uso dos Espaços Físicos da Agecom na Etapa III (Baixo Risco). 
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6. Lista de servidores, estagiários e terceirizados no grupo de risco  

Para a realização do mapeamento dos servidores em grupo de risco, foi realizado levantamento para elaboração do Plano de 

Contingência da Agecom e enviado para PROGEP. 

A Tabela 4 apresenta a lista de servidores, estagiários e terceirizados da Agecom e a especificação sobre ser ou não do grupo de risco.  

 
 

PLANILHA PESSOAL AGECOM 
 

Tipo Vínc. Sit. Siape/CPF Cargo / Curso (Estagiário) Lotação Local de Trabalho Grupo De Risco 

Estagiário A 201729070523 Jornalismo DIPJOR Redação Não 

Servidor A 04326657 Técnico de Áudio DIPJOR Sala de TV Sim  

Servidor A 18228857 Jornalista DIPJOR Redação Não 

Servidor A 04323119 Jornalista AGECOM Redação Sim  

Servidor A 30374876 
Assistente em 
Administração 

AGECOM 
Sala 

Administrativa 
Sim 

Servidor A 21956361 Professora DIEDU 
Sala 

Administrativa 
Não 

Servidor A 16382212 Bibliotecária DIEDU Redação Não 

Servidor A 16368805 
Assistente em 
Administração 

DIPVG 
Sala 

Administrativa 
Sim 
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Servidor A 3356386 
Assistente em 
Administração 

DIPJOR Redação Não 

Servidor A 14325955 Jornalista DIPJOR Redação Não  

Servidor A 20159620 
Técnico em Assuntos 

Educacionais 
Agecom Livraria Não 

Servidor A 31578530 Auxiliar em Administração Agecom 
Sala 

Administrativa 
Não 

Servidor A 23199649 Professora Agecom 
Sala 

Administrativa 
Sim  

Servidor A 18380250 Jornalista DIPJOR Redação Sim 

Servidor A 19784168 Diagramadora DIEDU 
Antessala do 
Estúdio da TV 

Sim 

Terceirizado A 554.339.871-91 Técnico de Áudio DIPJOR Rádio Não 

Terceirizado L 000.632.411 - 88 Produtor Editorial Gráfico DIEDU Redação *** 

Terceirizado A 557.386.641-91 Produtor Editorial Gráfico DIPVG Redação Sim 

Terceirizado A 032.971.171-76 Repórter DIPJOR Rádio/Redação Não  

Terceirizado A 029.614.441-01 Operador de Gravação DIPJOR Rádio Não 

Terceirizado A 056.818.851-94 Repórter DIPJOR Rádio/Redação Não  

Terceirizado A 995.570.371-72 Editor Videotape DIPJOR 
Antessala do 
Estúdio da TV 

Não 

Terceirizado A 171.827.738-56 Operador de OFF-set DIPVG Gráfica Sim 

Terceirizado A 653.535.951-49 Editor Executivo DIPJOR Redação Não 



 
 

13 
 

 

Terceirizado A 797.710.841-00 Locutor/Operador de Rádio DIPJOR Rádio Sim 

Terceirizado A 277.801.318-07 Repórter DIPJOR Redação Não  

Terceirizado A 025.161.381-05 Técnico de Acabamento DIPVG Gráfica Não 

Terceirizado A 022.066.051-47 Analista de Comunicação DIPJOR Redação Sim  

Terceirizado A 052.443.011-01 Produtor Editorial Gráfico DIPVG 
Sala 

Administrativa 
Não 

Terceirizado A 000.967.571-08 Editor Videotape DIPJOR 
Antessala do 
Estúdio da TV 

Sim 

Terceirizado A 013.835.251-88 Repórter DIPJOR Rádio/Redação Não  

Terceirizado A 027.017.701-90 Locutor/Operador de Rádio DIPJOR Rádio Não 

Terceirizado A 993.842.641-72 Editor Videotape Agecom Redação Não 

Terceirizado A 053.358.579-19 Repórter DIPJOR Redação Sim 

Terceirizado A 615.186.461-15 Diretor de Programação DIPJOR Rádio Nâo 

Terceirizado A 900.254.401-44 Repórter Cinematográfico DIPJOR Sala da TV Não 

Terceirizado A 958.303.241-72 Digitadora Agecom 
Sala 

Administrativa 
Não 
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Terceirizado A 078.319.541-98 Produtor Editorial Gráfico DIPVG 
Sala 

Administrativa 
Não 

Terceirizado A 943.767.271-72 Repórter DIPJOR Redação Não 

Terceirizado A 445.163.041-04 Programador DIPJOR Rádio Não 

Terceirizado A 173.737.941-49 Repórter Cinematográfico DIPJOR Sala da TV Sim 

Terceirizado A 446.689.611-91 Repórter Cinematográfico DIPJOR Sala da TV Sim 

Terceirizado A 312.948.711-53 Editor de VT DIPJOR TV Sim 

Terceirizado A 063.459.291-23 Repórter DIPJOR Rádio/Redação  

Terceirizado A 429.538.168-36 Repórter DIPJOR Rádio/Redação Não 

Terceirizado A 029.642.569-93 Repórter Cinematográfico DIPJOR Sala da TV Sim 

Terceirizado A 444.748.901-59 Locutor/Operador de Rádio 
DIPJOR Rádio 

Não 

Terceirizado A 639.036.601-91 Locutor/Operador de Rádio 
DIPJOR Rádio 

Não 

Terceirizado A 050.392.281-12 Técnico de Acabamento DIPVG Gráfica Não 

Terceirizado A 034.828.811-54 Produtor Editorial Gráfico DIPVG 
Sala 

Administrativa 
Não 
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7. Quadros de atividades das Divisões da Agecom, conforme escalonamento e Etapas I, II e III 

 

QUADRO I - DIEDU – Divisão de Editora 

ATIVIDADES ETAPA III (BAIXO) ETAPA II (MÉDIO) ETAPA I (ALTO) 

Planejamento, coordenação, organização e 
controle do fluxo de produção das obras 
previstas para edição em 2020 

Presencial, com 
escalonamento 

Semipresencial  
(quando necessário) 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Execução e acompanhamento das atividades 
de produção editorial em andamento 
(interação com os autores, os diagramadores 
e revisores) 

Presencial, com 
escalonamento Gerenciamento Remoto 

via SEI e Alternativas TIC 
Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Controle do fluxo da produção editorial dos 
livros e das revistas em andamento 

Presencial, com 
escalonamento 

Semipresencial conforme 
escala 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Conclusão da produção editorial dos livros 
selecionados no Edital Publica 2019 

Presencial, com 
escalonamento 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Planejamento, coordenação e organização das 
etapas previstas no Edital Publica 2020 

Gerenciamento Remoto via 
SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Controle do fluxo da produção editorial dos 
livros a serem selecionados no Edital Publica 
2020 

Presencial, com 
escalonamento 

Semipresencial 
Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 
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Continuidade da execução de todos os 
trabalhos editoriais de diagramação de livros e 
revistas previstos para publicação em 2020 

Presencial, com 
escalonamento 

Semipresencial conforme 
escala 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Cumprimento das decisões do Conselho 
Editorial 

Presencial, com 
escalonamento 

Semipresencial 
Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Encaminhamento dos originais das 
submissões de publicação ao Conselho 
Editorial, após a análise técnica e verificação 
das condições preliminares de publicação 

Gerenciamento Remoto via 
SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Elaboração do manual de estilo que contém as 
normas de publicação da Editora 

Gerenciamento Remoto via 
SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Finalização dos processos de assinatura dos 
contratos referentes ao Edital Publica 2019 

Gerenciamento Remoto via 
SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alterativas TIC 

Análise e encaminhamento das propostas 
para o estabelecimento da assinatura de 
contratos referentes ao Edital Publica 2020 

Gerenciamento Remoto via 
SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento dos recursos humanos, 
materiais e financeiros necessários à 
operacionalização dos projetos desenvolvidos 
pela Divisão 

 
Presencial, com 
escalonamento 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alterativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 
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Divulgação, distribuição e comercialização das 
obras publicadas e veiculadas pela Editora 

 
Presencial, com 
escalonamento 

Divulgação via alternativas 
TIC e comercialização on-

line. Envio em dias 
alternados 

Divulgação via 
Alternativas TIC. 

Atendimento apenas para 
vendas online 

Coordenação das atividades desenvolvidas 
pela livraria UFMS 

Presencial com controle de 
acesso  

Abertura em dias 
alternados, com controle 
de acesso de uma pessoa 

por vez 

Atendimento apenas para 
vendas on-line 

Distribuição das publicações da UFMS em 
todas as bibliotecas da Instituição 

Higienização dos 
exemplares antes do envio 
com álcool 70% ou álcool 

glicerinado 

Higienização dos 
exemplares antes do envio 
com álcool 70% ou álcool 

glicerinado 

Suspensa durante esta 
etapa. 

Interlocução com as entidades e associações 
da área 

Gerenciamento Remoto via 
Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via Alternativas TIC 

Gerenciamento remoto 
via Alternativas TIC 

Cumprimento do Regimento Interno da 
Editora UFMS 

Semipresencial e via SEI e 
Alternativas TIC 

Semipresencial e via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Comercialização e distribuição de livros, 
periódicos e e-books da instituição 

Higienização dos 
exemplares antes do envio 
com álcool 70% ou álcool 

glicerinado 

Higienização dos 
exemplares antes do envio 
com álcool 70% ou álcool 

glicerinado 

Atendimento apenas para 
vendas online. 

Distribuição dos E-books 
via alternativas TIC 
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Prestação de contas à AGECOM 
Semipresencial, 

alternativas TIC e reuniões 
on-line 

Alternativas TIC e reuniões 
on-line 

Alternativas TIC e 
reuniões on-line 

Elaboração, para deliberação do Conselho 
Diretor, da tabela de preços dos produtos e 
serviços editoriais oferecidos 

Semipresencial, 
alternativas TIC e reuniões 

on-line 

Semipresencial, 
alternativas TIC e reuniões 

on-line 

Alternativas TIC e 
reuniões on-line 

Controle dos estoques de livros consignados e 
distribuídos 

Semipresencial Semipresencial 
Gerenciamento remoto 

via Alternativas TIC 

Programação dos lançamentos das obras 
editadas 

Gerenciamento remoto via 
uso de Alternativas de TICs 

Gerenciamento remoto 
via uso de Alternativas de 

TICs 

Gerenciamento remoto 
via uso de Alternativas de 

TICs 

Solicitação de ISBN e ISSN Via SEI Via SEI Via SEI 

Elaboração de relatórios diários pela equipe Gerenciamento Remoto Gerenciamento Remoto Gerenciamento Remoto 
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QUADRO II - DIPVG – DIVISÃO DE PRODUÇÃO VISUAL E GRÁFICA 

ATIVIDADES ETAPA III (BAIXO) ETAPA II (MÉDIO) ETAPA I (ALTO) 

Criar e executar os serviços institucionais de 
planejamento visual da Universidade, 

compreendendo os serviços gráficos, digitais 
e de comunicação visual; 

Presencial, com escalonamento 
Gerenciamento Remoto via SEI 

e Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Atender as demandas internas da Agecom; 

Presencial, com escalonamento 
Gerenciamento Remoto via SEI 

e Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Atender as solicitações das unidades via Sei; 
Gerenciamento Remoto via SEI 

e Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 

Alternativas de TICs 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas de 

TICs 

Edição do site da UFMS; 
Gerenciamento Remoto via SEI 

e Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 

Alternativas de TICs1 
Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Elaboração de relatórios da equipe; 
Gerenciamento Remoto via SEI 

e Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento Remoto 
via SEI e Alternativas TIC 

Atender as necessidades de serviços gráficos 
(Gráfica UFMS). Presencial, com escalonamento Semipresencial Não se aplica 
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QUADRO III - DIPJOR - DIVISÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 

ATIVIDADES ETAPA III (BAIXO) ETAPA II (MÉDIO) ETAPA I (ALTO) 

Estabelecer as normas e procedimentos relativos à comunicação social de 
natureza institucional e científica e da produção gráfica da UFMS 

Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Estabelecer e coordenar o programa de Comunicação Social da UFMS 

Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Coordenar, acompanhar e orientar as atividades de planejamento visual 
elaboradas na Agência 

Presencial, com 
escalonamento  

Semipresencial 
conforme escala 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Criar, planejar e produzir os veículos internos de Comunicação Social para que 
sejam executados e alcançados os objetivos da política de comunicação social 
da UFMS 

Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Elaborar informes ou transmitir, pelos meios mais adequados, comunicados ou 
materiais jornalísticos de interesse da Instituição e distribuí-los aos veículos de 
comunicação 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 



 
 

21 
 

 

Acompanhar e auxiliar os veículos de Comunicação Social que buscam a UFMS 
para obtenção de informações atinentes à Instituição 

Presencial, com 
escalonamento  

Semipresencial  

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Estabelecer e exercer uma política de relacionamento amistoso com os 
veículos de comunicação, respeitados os procedimentos legais e éticos 

Presencial, com 
escalonamento  

Semipresencial 
conforme escala 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Prestar assessoria e dar apoio às várias unidades da Universidade nas áreas de 
Comunicação Social; 

Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TIC 

Selecionar e distribuir diariamente às unidades da UFMS, matérias de interesse 
da comunidade universitária veiculadas na imprensa local/nacional; 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 

Manter intercâmbio na área de comunicação social com assessorias de 
entidades públicas ou privadas, visando à programação e divulgação de 
assuntos de interesse comum; 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 

Encaminhar à imprensa, editais, avisos, comunicados, convocações e outras 
publicações de interesse da Instituição junto à comunidade, em cumprimento à 
legislação, como publicidade legal; 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas de 
TICs 
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Executar serviços fotográficos de apoio à Agência e quando solicitado por 
outros setores da Universidade, obedecidos os interesses da Instituição; 

Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Proibido 

Implantar, organizar e controlar o arquivo jornalístico fotográfico da 
Universidade; 

Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Analisar e emitir parecer nas propostas e/ou propor a assinatura de contratos, 
convênios, ajustes e outros instrumentos desta natureza, voltados para às 
áreas da Comunicação Social e produção gráfica 

Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Gerenciamento 
Remoto via SEI e 
Alternativas TIC 

Consolidar os relatórios gerenciais das mídias 

Presencial, com 
escalonamento  

Alternativas TIC e 
reuniões online 

Alternativas TIC e 
reuniões online 

Envio de releases; 
Gerenciamento 
Remoto 

Gerenciamento 
Remoto 

Gerenciamento 
Remoto 

Produção de Clipping; 
Gerenciamento 
remoto via uso de 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
remoto via uso de 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
remoto via uso 
de Alternativas 
de TICs 
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Produção de conteúdo para as mídias sociais; 
Gerenciamento 
Remoto 

Gerenciamento 
Remoto 

Gerenciamento 
Remoto 

 Produção do Minuto Notícia para a Rádio; 
Gerenciamento 
Remoto 

Gerenciamento 
Remoto 

Gerenciamento 
Remoto 

Produção de campanhas institucionais; 
Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto 

Gerenciamento 
Remoto 

Cobertura de eventos; 
Presencial, com 
escalonamento  Proibida Proibida 

Produção da Revista Candil; 
Gerenciamento 
remoto via uso de 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
remoto via uso de 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
remoto via uso 
de Alternativas 
de TICs 

Produção de notícias para o site oficial da UFMS; 
Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Envio de notícias pelo WhatsApp da Imprensa; 
Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Envio de Notas Oficiais, conforme assunto e demanda; 
Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 
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Produções de Programas da TV 
Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Produções de Programas da Rádio 
Presencial, com 
escalonamento  

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 

Gerenciamento 
Remoto e 
Alternativas de 
TICs 
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8. Materiais necessários até dezembro de 2020 

                  Considerando as necessidades da Agecom, a Tabela 8 apresenta os materiais necessários para a implementação do PLBio-Agecom até 

31 de dezembro de 2020. Os materiais serão distribuídos pelas Chefias Imediatas ou pela Direção aos servidores da Agecom. 

    No momento que se decidir pelo retorno com escalonamento, num cenário de Baixo Risco, a Unidade acionará sua equipe conforme 

estabelecido nas páginas 29 e 30, e fará a distribuição às Chefias do material de limpeza e higienização nos diferentes ambientes da Unidade. A 

Agecom estabelece que todos os seus 10 espaços físicos fechados e com circulação de pessoas receberão, cada um, um kit com: embalagem de 

álcool 70%, embalagem com álcool glicerinado, embalagem com álcool Isopropílico, borrifador e panos. Os termômetros serão distribuídos da seguinte 

forma: um ficará para uso na Redação e na Sala Administrativa e um para a Rádio UFMS. Já os EPIs serão entregues pelas Chefias a cada um dos membros de 

sua Equipe quando do primeiro dia do retorno. 

 

PRODUTO JUSTIFICATIVA VALOR 
UNITÁRIO 

QTDE DISTRIBUIÇÃO VALOR TOTAL 

Álcool 70%  
(1 L) 

Higienização de 
superfícies, como mesas, 
cadeiras, maçanetas, etc 

R$ 9,00 25 L 

1 borrifador por sala 
1 borrifador ao lado 
de cada impressora 
(5) 

R$ 225,00 

Álcool Glicerinado  
(1 L) 

Higienização das mãos R$ 25,00 25 L 

1 borrifador por sala 
1 borrifador ao lado 
das impressoras (5) 

1 borrifador em cada 
estação de trabalho 

R$ 625,00 
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Álcool Isopropílico 
 (1 L) 

Higienização de 
componentes eletrônicos 

R$ 30,00 25 L 

1 borrifador por sala 
1 borrifador ao lado 
de cada impressora 

(5) 

R$ 750,00 

Termômetro Digital 
Laser Infravermelho 

Multifuncional 

Medição de temperatura 
de servidores, estagiários 

e terceirizados 
R$ 70,00 2 

1 na Redação/Sala 
Administrativa 

1 na Rádio 
 

R$ 140,00 

Borrifador  
Limpeza de 

equipamentos da 
redação, TV, Rádio 

R$ 4,50 
(500 ml) 

70 

3 por sala, 5 nas 
impressoras, 1 na 

copa,  
R$ 315,00 

Panos 
Limpeza de 

equipamentos da 
redação, TV, Rádio 

R$ 5,90 
(Kit com 3 

Panos 
Multiuso) 

50 

 
 

3 por servidor R$ 295,00 

Máscaras Proteção Individual R$ 3,50 
110 

unidades 
2 por servidor 

R$ 385,00 

Luvas de Látex Proteção Individual R$ 200,00 
1 caixa 

com 500 
Conforme 

necessidade 
R$ 200,00 

Tabela 8. Materiais necessários para a implementação do PLBio-Agecom até dezembro/2020. 
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9. Escala de limpeza dos ambientes de uso coletivo e de uso individual. 

Seguindo o que prevê o PLBio da UFMS, e em todas as Etapas de Riscos, a Agecom:  

 

 Disponibilizará álcool 70% ou álcool glicerinado em todos os setores da Unidade. 

 Agendará limpeza diária em locais utilizados com maior fluxo de pessoas.  

 Agendará limpeza diária de banheiros e bebedouros e espaços em comum. 

 Fará escala de limpeza em todos os setores, conforme Planilha abaixo:  

 

ESCALA DE LIMPEZA – TODAS AS ETAPAS (Alto, Médio e Baixo Risco) 

LIMPEZA AMBIENTE ESCALA 

- Computadores e mesas individuais 
higienizados com álcool e panos apropriados, 
pelo menos 2 vezes por período (mat/vesp), 
pelo usuário do espaço. 

Redação 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

- Computadores e mesas individuais 
higienizados com álcool e panos apropriados, 
pelo menos 2 vezes por período (mat/vesp), 
pelo usuário do espaço. 

Sala Administrativa 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

- Computador, câmeras e mesa de reunião 
higienizados com álcool e panos apropriados, 
pelo menos 2 vezes por período (mat/vesp), 

Sala da TV 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 
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pelo usuário do espaço. 
- Demais equipamentos, como microfones 
higienizar a cada vez que forem utilizados. 

- Computadores e mesas higienizar com álcool 
e panos apropriados, pelo menos 2 vezes por 
período (mat/vesp), pelo usuário do espaço. 
- Demais equipamentos, como microfones, 
mesas de som higienizar a cada vez que forem 
utilizados. 

Estúdio Rádio – Do ar 

Fechado – Etapa I 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

- Computadores e mesas higienizar com álcool 
e panos apropriados, pelo menos 2 vezes por 
período (mat/vesp), pelo usuário do espaço. 
- Demais equipamentos, como microfones, 
mesas de som higienizar a cada vez que forem 
utilizados. 

Estúdio Rádio – De 
gravação 

Fechado – Etapa I 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

- Computadores e mesas individuais higienizar 
com álcool e panos apropriados, pelo menos 2 
vezes por período (mat/vesp), pelo usuário do 
espaço. 

Sala de Entrada - Rádio 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

- Computadores e mesas individuais higienizar 
com álcool e panos apropriados, pelo menos 2 
vezes por período (mat/vesp), pelo usuário do 
espaço. 

Antessala do Estúdio 
da TV 

- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 
estiveram no local, no momento. 

- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 
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- Computadores e mesas higienização com 
álcool e panos apropriados, pelo menos 2 
vezes por período (mat/vesp), pelo usuário do 
espaço. 
- Demais equipamentos, como microfones, 
câmeras higienizar a cada vez que forem 
utilizados. 

Estúdio TV 

Fechado – Etapa I 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

- Computadores e mesas higienização com 
álcool e panos apropriados, pelo menos 2 
vezes por período (mat/vesp), pelo usuário do 
espaço. 
- Estantes higienizadas 2 vezes por dia. 
- Livros higienizados conforme manuseio. 

Livraria 

Fechada  – Etapa I 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

- Computadores e mesas higienizar com álcool 
e panos apropriados, pelo menos 2 vezes por 
período (mat/vesp), pelo usuário do espaço. 
- Demais equipamentos, como impressoras, 
guilhotinas, a cada vez que forem utilizados. 

Gráfica 

Fechada – Etapa I 
- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 

estiveram no local, no momento. 
- Respeitando o fluxo máximo de pessoas no setor. 

Equipe de limpeza do prédio Hall (circulação 
interna) 

- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 
estiveram no local, no momento. 

Equipe de limpeza do prédio 
Banheiro Masculino 

- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 
estiveram no local, no momento. 
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Equipe de limpeza do prédio 
Banheiro Feminino 

- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 
estiveram no local, no momento. 

Equipe de limpeza do prédio 
Hall de Entrada 

- Responsabilidade coletiva e individual de todos que 
estiveram no local, no momento. 
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10. Indicação e justificativa das atividades presenciais, considerando-se as Etapas de disseminação do coronavírus 
descritas no PBio-UFMS; 

Serão consideradas atividades presenciais essenciais (para as Etapas I e II) aquelas que envolvam a necessidade de: 

 gravações da TV e da Rádio que não puderem ser feitas a distância por comprometimento da qualidade do material; 

 acompanhamento de entrevistas, quando for indispensável a presença do assessor; 

 registro fotográfico ou de imagens, quando necessários; 

 distribuição ou recepção de materiais, documentos e/ou equipamentos, desde que previamente agendadas por meio do e-mail: 

agecom@ufms.br ou outro setor responsável, conforme divulgado na página da Agecom – ufms.br/agecom em atendimento remoto. 

 encontro presencial com pessoas cujo contato virtual não foi possível, desde que previamente agendado por meio do e-mail: 

agecom@ufms.br ou jornalismo.agecom@ufms.br, ou outro setor responsável conforme divulgado na página da Agecom, 

ufms.br/agecom. 

 Para segurança de todos, a Agecom não fará atendimentos ou desenvolverá atividades presenciais durante as Etapas I e II, sendo aberta 

somente nos horários de atendimento às atividades previamente agendadas. 

 Durante a Etapa III, todas as atividades presenciais poderão ser realizadas, conforme ocupação estabelecida na Tabela 1. 

 A data provável de reabertura da Agecom para o desenvolvimento de todas as atividades presenciais se dará a partir de agosto de 2020, 

ou quando a avaliação de risco de disseminação da doença para a região de Campo Grande for classificada como baixa. 
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11. Cronograma escalonado das atividades, considerando os critérios de prioridade inseridos no PLBio-UFMS.  

 
Na Tabela 9 seguem as atividades a serem desenvolvidas conforme as Etapas apresentadas no PLBio-UFMS, o escalonamento e as 

proporções de ocupação do espaço: 
 

Sala Administrativa 

Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

9 2 4 6 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 

Gráfica UFMS 

Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

3 0 1 2 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 

Redação 

Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

25 7 12 17 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 

Rádio 

Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

8 2 4 6 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 

Antessala da TV 
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Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

5 1 2 3 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 

Estúdio da TV 

Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

5 0 2 3 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 

Sala da TV 

Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

5 1 2 3 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 

Livraria 

Capacidade da Sala Etapa I Etapa II Etapa III 

2 0 1 1 

Trabalho remoto para grupo de 
risco 

Compulsório Opcional Opcional 
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12. Considerações  

 

Durante a pandemia, as informações sobre o atendimento da Agecom podem ser encontradas no endereço ufms.br/agecom. As 

atividades da Agecom estão sendo realizadas normalmente de maneira semipresencial. 

A Agecom continuará desenvolvendo suas atividades, preferencialmente, de forma remota, condicionando o retorno presencial por meio 

de determinação da UFMS. Entretanto, os servidores que precisarem executar as atividades presenciais poderão comparecer, obedecendo 

às regras estabelecidas em cada etapa. 
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12.1. ESPAÇOS DA AGECOM COM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS TRABALHANDO JUNTAS  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                                                 Sala Administrativa – Total de 9 pessoas 
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Redação – 25 pessoas 
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Rádio UFMS – 9 pessoas 
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ESTÚDIO DE TV – COMPARTILHADO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
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O retorno de atividades presenciais essenciais, autorizadas pelo Plano de Biossegurança da Unidade, está condicionado à 
aquisição e disponibilidade de EPIs, materiais de higienização das mãos e dos ambientes para todos os envolvidos, e 

organização dos ambientes para o desenvolvimento de tais atividades. 


