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Dispõe sobre a atualização dos Protocolos de 
Medidas de Biossegurança de Enfrentamento à 
COVID-19 para uso facultativo de máscaras faciais e 
revoga o inciso II do § 2º do art. 1º da Portaria 
Normativa nº 430/2022/GR. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista a 
deliberação do plenário em sessão extraordinária realizada no dia 11 de outubro de 2022 pela 
aprovação dos termos do parecer constante às páginas 12 a 42 do processo digital nº 
23080.055620/2022-52 e seu adendo constante às páginas 45 a 65, bem como levando em conta: 
a) a decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF/756, de 31 de 
dezembro de 2021, que reconhece a autonomia administrativa das universidades na definição 
das medidas profiláticas contra a disseminação do coronavírus; b) o Decreto nº 1.794, de 12 de 
março de 2022, do Governo do estado de Santa Catarina, que desobrigou, em todo o território 
estadual, o uso de máscaras de proteção facial em ambientes abertos ou fechados; c) o Decreto 
nº 22.824, de 20 de abril de 2021, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que recepciona e 
ratifica, de imediato, todas as normas vigentes ou que venham a vigorar, relacionadas às medidas 
de enfrentamento à COVID-19, editadas por meio de leis, decretos ou portarias estaduais; e d) a 
necessidade de atualização dos protocolos de condições sanitárias da Universidade, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica desobrigada a utilização de máscaras de proteção facial nos ambientes 
da instituição, exceto: 

I – por pessoas que apresentem sintomas gripais ou que tiveram contato com caso 
suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos sete dias, devendo-se manter isolamento de 
acordo com a orientação do serviço de saúde; 

II – por pessoas que possuam fatores de risco para agravamento de COVID-19, 
destacando-se, mas não limitando-se a idade superior a 60 (sessenta) anos, imunossupressão e 
obesidade; e 

III – por pessoas em ambientes fechados em que não seja possível manter o 
distanciamento físico de 1 (um) metro ou não exista ventilação natural por duas aberturas 
criando fluxo de ar ou ventilação forçada eficaz. 
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Art. 2º Cabe às direções dos campi, das unidades universitárias, dos órgãos 
executivos centrais (unidades administrativas) e dos órgãos complementares, com apoio técnico 
e logístico que se fizer necessário dos setores competentes ligados à Administração Central da 
Universidade, instaurar programas de divulgação e orientação dessas medidas pela comunidade 
universitária, imediatamente após sua publicação. 

Art. 3º É permitido aos setores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
que atuam como serviços de saúde ou outros de natureza técnica que estejam associados a maior 
risco de transmissão de doenças infecciosas por via respiratória manter a obrigatoriedade 
universal do uso de máscaras no contexto da COVID-19 em seus ambientes, na dependência de 
haver normativa superior específica para o tipo de atividade realizado em tais setores. 

Art. 4º As medidas apresentadas nesta resolução normativa podem ser revistas e 
alteradas a qualquer momento, conforme o cenário epidemiológico da COVID-19. 

Art. 5º As medidas ora apresentadas não se aplicam a setores onde o uso de 
máscaras como equipamento de proteção individual seja necessário por outras razões diversas 
da COVID-19. 

Art. 6º Fica revogado o inciso II do § 2º do art. 1º da Portaria Normativa nº 
430/2022/GR. 

Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim Oficial da UFSC. 
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