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Comitê Permanente de Biossegurança 

SOLICITAÇÃO DE PARECER DE ABERTURA DE UNIDADE AO PÚBLICO 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

1 Campus Mossoró-RN Unidade Restaurante Universitário (RU) 

2 Início da vigência 23 de novembro de 2021 Término da vigência 31 de março de 2022 

3 
Breve Descrição da 

Unidade 

Salão climatizado, com serviço de alimentação self-service, com capacidade original para atender 

até 200 pessoas simultaneamente. 

4 Horário de funcionamento 10:30h as 13:15h e 17:30h as 19:15h  

5 No máximo de pessoas atendidas por dia Até 200 pessoas 

6 No máximo de pessoas atendidas simultaneamente no mesmo espaço 40 

7 Distância entre pessoas na fila 1,50m 

8 Distância frontal entre pessoas à mesa no salão climatizado 1,85m 

9 Distância lateral entre pessoas à mesa no salão climatizado 1,90m 

10 No máximo de pessoas em cada mesa 1 pessoa 

11 Dimensões da mesa destinada ao usuário em refeição 1,8m x 0,8m 

 

II - MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL 

Assinale abaixo, com um X, as medidas tomadas pela gestão da Unidade, para atender as normas de biossegurança. 

X 
O piso da fila de espera, ao ar livre, está devidamente identificado, indicando distanciamento entre pessoas, de pelo menos 

1,5m. 

X O piso do salão climatizado está devidamente identificado, indicando distanciamento entre cadeiras, de pelo menos 1,8m. 

X Há pias com torneira de fechamento automático, água e disponibilização de sabão, para higienização das mãos. 

X Há totem com disponibilização de álcool gel 70%, para higienização das mãos de todos os usuários. 

X Talheres estão acondicionados individualmente em sacos plásticos. 

X Pratos estão acondicionados individualmente em sacos plásticos. 

X Há oferta de luva descartável plástica fina, para que usuários possam usá-las durante o serviço de self-service. 

X 
Há oferta de saquinhos plásticos, para que usuário possa acondicionar sua própria máscara de proteção durante o período de 

refeição. 

X Há cartazes informando sobre qual o grupo-chave usuário do restaurante universitário 

X Há cartazes informando sobre o número máximo de usuários simultâneos no salão climatizado do restaurante universitário 

X 
Há cartazes informando sobre regras básicas de biossegurança, como uso obrigatório de máscara, distanciamento social e 

higienização das mãos. 

X 
Há, na porta dos banheiros, planilha de frequência de limpeza desses ambientes, indicando nome do ASG Auxiliar de 

Serviços Gerais e dia e horário de limpeza. 

X 
Há, no mural ou área próxima aos condicionadores de ar do RU, planilha de frequência de limpeza do filtro destes 

equipamentos. 

X Há, no mural ou em local de fácil visualização do RU, frequência de limpeza das mesas destinadas as refeições dos usuários. 

 
Há telas mosquiteiros nas janelas do salão climatizado, para que as mesmas possam permanecer abertas, contribuindo para a 

renovação do ar. (Medida a ser adotada em até 90 dias) 

X Caso haja bebedouros de água coletivos, estes estão devidamente identificados como INTERDITADO.  

 

III - ANEXO 

Assinale abaixo, com um X, documentos em anexo (a exemplo de escala de fiscalização, planta baixa do local e fotos), que 

comprovem a implantação das medidas de biossegurança declaradas neste formulário. 

 

X Escala de fiscalização, indicando pessoa responsável, dia e turno. 

X Planta baixa da Unidade. 

X Fotos da Unidade, destacando medidas de comunicação visual e biossegurança. 
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