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Instruções de Biossegurança – ENA 2022   
 
 

1 - A realização do exame nacional de acesso do programa de mestrado profissional em 

Matemática em rede nacional – Profmat, ENA 2022 na Universidade Federal de Santa Catarina 

– Campus de Florianópolis, será realizada na primeira data prevista no edital nº 13. 

1.1 - A prova será realizada no bloco B do Centro Tecnológico da UFSC/Florianópolis 

localizado na R. Delfino Conti, s/n - Trindade, Florianópolis 

1.2 - A prova será realizada no dia 04 de dezembro de 2021. 

1.3 - O acesso dos candidatos às edificações da Universidade Federal de Santa 

Catarina, UFSC, campus Florianópolis será permitido a partir das 13h para que sejam 

cumpridos os procedimentos do item 2 e será FECHADO às 13h 40min, considerando 

sempre o horário oficial de Brasília. 

1.4 - O horário limite para acesso às salas de prova é 13h 50min, considerando 

sempre o horário oficial de Brasília. 

1.5 - O candidato deverá apresentar para realização das provas 

a) Documento de identificação original com foto; 

b) Protocolo de Inscrição. 

1.6 - O Exame consistirá numa prova com duração máxima de 3 (três) horas, com 

início às 14h e término às 17h. 

 

2 - Será eliminado do exame o candidato que se recusar a cumprir os procedimentos de 

biossegurança estabelecidos no Guia de Biossegurança da UFSC e do edital do ENA 2022. 

2.1 - É OBRIGATÓRIO o uso de máscara para acesso e permanência nas edificações 

da UFSC pelos candidatos e demais envolvidos na realização do concurso, sendo indicado 

o modelo PFF2 ou similar.  

2.2 - A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante, desde a sua 

entrada até sua saída do local de prova. 

2.3 - A aferição da temperatura do candidato e higienização das mãos com álcool em 

gel disponibilizado pela UFSC serão realizadas previamente a sua entrada no prédio. 

2.4 - Após a aferição da sua temperatura, o candidato deverá informar ao fiscal se 

apresenta algum dos sintomas relacionados no Guia de Biossegurança da UFSC. Em 

seguida, o candidato deve realizar a higienização das mãos com álcool em gel 

disponibilizado pela UFSC. 

2.5 - Em caso de febre e/ou sintomas, será feito registro em ata e o candidato não 

poderá realizar o exame, sendo recomendado ao candidato procurar atendimento médico 

imediato. É possível verificar a rede de atendimento para casos suspeitos ou confirmados 
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da Covid-19, nos municípios onde a UFSC tem campi, no link coronavirus.ufsc.br/rede-de-

atendimento-covid-19/. 

2.6 - Cumprido o item 2.3, o candidato que não apresentar febre e/ou sintomas irá se 

dirigir à sala reservada para a realização do exame. O candidato deverá apresentar ao 

fiscal de sala documento de identificação original com foto e o protocolo de inscrição. A 

seguir, o candidato deverá assinar a lista de presença utilizando caneta pessoal de tinta 

indelével na cor azul ou preta. Em seguida, será permitida sua entrada à sala de prova. 

 

3 - Será disponibilizado álcool em gel nas salas em que ocorrerão o exame para 

higienização das mãos a qualquer momento. 

3.1 - Durante a realização das provas, será permitido ao candidato portar sob sua 

mesa recipiente de álcool em gel para uso individual. O recipiente deverá ser de 

material transparente e sem rótulos. 

 

4 - Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante o exame. 

4.1 - O descarte da máscara de proteção à Covid-19, durante a aplicação do Exame, 

deve ser feito pelo participante de forma segura nas lixeiras do local de prova. 

 

5 - Não será permitido ingerir quaisquer alimentos ou bebidas durante a realização da prova. 

 

6 - Durante a prova, o candidato ao retornar do banheiro deverá higienizar as mãos com 

álcool em gel antes de se dirigir a sua carteira. 

 

7 - A presença do candidato no exame implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

condições estabelecidas no inteiro teor destas instruções, do edital do ENA e do Guia da 

Biossegurança da UFSC, expedientes dos quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 
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