
REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

03.08.2020 14H   

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DA PROPPI SOBRE AS PÓS-

GRADUAÇÕES LATO SENSU E STRICTO SENSU: Tópico trazido à reunião pela profa

Maria Helena Cosendey em virtude de questionamentos que chegaram até a 

referida docente. Há a possibilidade que a PROPPI reveja as instruções de serviço a 

respeito do funcionamento das pós-graduações lato sensu e stricto sensu. Haveria 

uma tendência para que o retorno fosse atrelado às diversas unidades. Profa Virgínia 

Léo comenta que um possível retorno deve atender às recomendações do GT 

técnico UFF para o enfrentamento da COVID 19 e planos de contingência das 

diversas unidades

⦁ DESCANSO DOS ALUNOS DO CURSO DE VETERINÁRIA NO ALOJAMENTO DA 

FAZENDA ESCOLA: Demanda trazida também pela profa Maria Helena Cosendey 

sobre um possível retorno de alunos que precisariam pernoitar no alojamento da 

fazenda escola do curso de veterinária, localizado em Cachoeiras de Macacu. A 

princípio seriam 8 pessoas para dormirem em 7 alojamentos, o que a princípio 

traria algum risco para 2 pessoas que necessitariam dividir o mesmo alojamento. 

Prof André Ricardo informa que os locais de descanso são passíveis de aquisição da 

infecção, pelo longo tempo de permanência e relaxamento das medidas de 

proteção. No entanto, afirma que os riscos podem ser minimizados através de um 

protocolo de gerenciamento de utilização e comportamentos a serem adotados 

durante a utilização desses espaços. Ficou de enviar para a profa Maria Helena e 

email institucional do GT, um protocolo para que possa servir de orientação para a 

referida utilização. Será necessário checar também como está sendo a limpeza do 

setor, já que esta atividade pode ter sido interrompida ou sofrido alterações em 

virtude da não utilização temporária do setor.

⦁ TREINAMENTOS DOS ALUNOS DO 12º PERÍODO DE MEDICINA SOBRE 

BIOSSEGURANÇA, HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL: Os membros do GT André Ricardo e Karla Ronchini 
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participaram das atividades de treinamentos dos alunos do 12º período de medicina 

sobre biossegurança, higienização de mãos e utilização de EPIs nos dias 30 e 31 de 

julho de 2020, nas dependências do HUAP, em parceria com funcionários do 

hospital e professores pertencentes à Faculdade de Medicina. Além dos 

treinamentos foi estabelecido um protocolo de vigilância de todos os alunos que 

participarão desta atividade prática quando for autorizada, o que deve acontecer 

em breve. Resumidamente todos os alunos serão entrevistados a respeito da 

condição de saúde, número de contactantes nos respectivos domicílios, presença de 

comorbidades nos próprios e contactantes domiciliares, história prévia da COVID 

19, entre outros. Todos serão acompanhados semanalmente a respeito da presença 

ou não de sintomas relacionados à COVID19 e afastados imediatamente, caso 

identificados. Ainda não está fechado, porém almeja-se que todos os alunos 

eventualmente sintomáticos durante o estágio, possam ser testados para a 

presença da COVID19, através do teste RT-PCR. Dra Fátima Loureiro ressalta que o 

diretor da faculdade de Medicina deve avisar ao DAP, sobre o retorno dos 

professores que estiverem responsáveis pelo acompanhamento dos alunos, nos 

diversos cenários de prática, para que os mesmos recebam o adicional de 

insalubridade. Informa ainda, que este informe ao DAP deve ser mensal, já que o 

setor não está conseguindo pagar a insalubridade de forma retroativa

⦁ PARECER DO GT SOBRE TAPETES SANITIZANTES:  Profa Rita Paixão solicitou parecer 

do GT técnico sobre a utilização de tapetes sanitizantes em ambientes da UFF. Os 

professores se manifestaram sobre o assunto relatando a escassa quantidade de 

literatura sobre este item, necessidade de logística rigorosa para que uma eventual 

ação benéfica do tapete favoreça o ambiente e custo do material. Prof Ismar 

Moraes já iniciou a redação do parecer, que ficará disponível no drive do email do 

GT técnico para as considerações do grupo até o próximo dia 10/08

⦁ ATUALIZAÇÕES DAS DEMANDAS DO GT INFRAESTRUTURA: A próxima reunião 

acontecerá na próxima quinta-feira, dia 06 de agosto de 2020.

⦁ ASSUNTOS GERAIS: Profa Rita Cubel apresentou um vídeo de um equipamento 

fabricado por uma equipe da faculdade de medicina de Ribeirão Preto/USP que se 

propõe a eliminar o vírus SARS-COV-2. Solicitará maiores informações ao remetente 
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como especificações técnicas e cenário de utilização. Profa Regina Flauzino informa 

que o plano de contingência do Instituto de Saúde Coletiva está em fase de 

finalização e que em breve será apresentado ao GT para as considerações e análise. 

Dra Fátima Loureiro relata a construção de uma oficina sobre mapa de riscos, que 

será realizada de forma virtual. Caso haja interesse das unidades, basta enviar um 

ofício para dpvs.casq.progepe@id.uff.br para solicitação e análise de viabilidade 

pelo setor CASQ.

Agendada próxima reunião para o dia 10.08.2020, às 14h
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